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KATA PENGANTAR 

 

Persoalan  baca tulis di Indonesia masih menjadi persoalan, termasuk 

bagaimana kemampuan dalam pengajaran sastra Indonesia, daerah, dan asing di 

sekolah dan perguruan tinggi masih rendah. Rendahnya minat baca tulis 

keseluruhan sivitas  pendidikan  di Indonesia  khususnya siswa sekolah sebagai 

barometer ketidakberdayaan kita  menanggulangi masalah litersi dan pengajaran 

sastra Indonesia, daerah, dan asing.  Data buruknya literasi di Indonesia ini 

dilansir oleh Central Connecticut State  University menyebutkan bahwa Indonesia 

menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara peringkatan literasi internasional. 

Termasuk ketidakberpihakan kita dalam memerhatikan pembelajaran sastra yang 

kering dan membosankan, seperti yang disampaikan oleh sastrawan besar Taufik 

Ismail bahwa sekolah sekarang mengalami kekeringan sastra. 

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat budaya 

literasi di Indonesia dan pengajaran sastra Indonesia, daerah, dan asing di 

sekolah. Satu contoh dengan menggiatkan baca sastra 15 menit sebelum 

pembelajaran di sekolah. Memberi tugas membaca buku sastra modern dan 

klasik, termasuk membuka peluang mahasiswa melakukan kajian sastra lokal 

(daerah),  dan asing di Fakultas Bahasa dan Seni, memberi hibah kepada karya 

guru dan dosen yang dapat mengisi tulisan kajian sastra di jurnal nasional dan 

internasional, termasuk menyediakan bahan bacaan sastra di masyarakat. 

Namun, pertanyaannya “Apakah semua perangkat ini mampu menanggulangi 

masalah literasi dan pengajaran  sastra di Indonesia dalam rangka memperkuat 

budaya bangsa sehingga dapat meningkatkan rangking literasi di kancah 

Internsional?” 
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Menyikapi hal tersebut, Program Doktor Pendidikan Bahasa, Pascasarjana 

UNJ merintis kegiatan tahunan dalam bentuk seminar yang bernama LANGEL. 

Kegiatan Seminar LANGEL I ini merupakan kegiatan perdana berupa seminar 

nasional yang bekerja sama dengan Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia 

(HISKI) Komisariat UNJ. Kegiatan seminar nasional ini bertema “Pengajaran 

Sastra Indonesia, Daerah, dan Asing”. Dalam seminar nasional ini dihimpunlah 

artikel-artikel hasil penelitian dan artikel-artikel kajian teoretik dari 79 penulis yang 

berasal dari dosen, guru, dan peneliti di wilayah Indonesia yang kemudian 

dipresentasikan pada 26 Oktober 2016 dalam bentuk panel. Dari 79 penulis 

tersebut terdiri dari 3 pemakalah utama dan 76 pemakalah pendamping. 

Dalam rangka menghidupkan budaya menulis dan akademik, maka 

disusunlah Prosiding Seminar Nasional Language Education and Literature 

dengan Tema “Pengajaran Sastra Indonesia, Daerah, dan Asing”. Prosiding ini 

terdiri dari 79 judul artikel, baik artikel yang bersumber dari hasil penelitian, 

maupun artikel hasil kajian teoretik. Tema prosiding yang ada dalam prosiding 

seputar pengajaran sastra, penelitian sastra, dan pengajaran bahasa. 

Panitia mengucapkan terima kasih kepada pemakalah utama yaitu       

Bapak Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta),             

Prof. Dr. Atmazaki, M.Pd. (Universitas Negeri Padang), dan Manneke Budiman 

(Universitas Indonesia) yang telah memberikan pemahaman kepada seluruh 

peserta seminar mengenai Perencanaan Pengajaran Sastra, Metode Pengajaran 

Sastra, dan Mengaji Karya Sastra. Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada 

Bapak Prof. Dr. Sofyan Hanif, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang III Universitas 

Negeri Jakarta yang telah berkenan hadir dan membuka acara seminar nasional 

ini. Terima kasih juga kepada Prof. Dr. Ma’ruf Akbar, M.Pd. selaku Asisten 
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Direktur I Pascasarjana UNJ, Prof. Dr. Emzir, M.Pd. selaku Koordinator Program 

Doktor Pendidikan Bahasa, dan Dr. Ninuk Lustyantie, M.Pd. selaku Sekretaris 

Program Doktor Pendidikan Bahasa yang telah membimbing dan memfasilitasi 

kegiatan seminar nasional ini. 

Besar harapan panitia, semoga prosiding ini dapat memberikan manfaat 

dalam perkembangan pengajaran sastra Indonesia, daerah, dan asing. Atas nama 

penyunting, mohon maaf atas segala kekurangan dalam proses editing dan 

penerbitan. Harapan kami juga, kepada seluruh penulis dalam prosiding ini dapat 

berperan aktif kembali dalam prosiding edisi berikutnya. Selamat membaca dan 

selamat membuka wawasan bersama Prosiding Seminar Nasional Pengajaran 

Sastra Indonesia, Daerah, dan Asing. 

 

      Jakarta, 12 November 2016 

      Tim Editor, 

      Noermanzah, Rahmah Purwahida,  
Siti Gomo Attas, Eva Leiliyanti 
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JADWAL SEMINAR NASIONAL LANGUAGE EDUCATION ANDN LITERATURE (LANGEL) KE-1 

Dengan Tema “Pengajaran Sastra Indonesia, Daerah, dan Asing” 

Rabu 26 Oktober 2016, Aula Latif Gedung Raden Dewi Sartika dan Gedung Pascasarjana UNJ 
 

Waktu (WIB) Nama Judul Ruang Koordinator 

07. 00 – 08.00  
REGISTRASI ULANG 

Lobi Aula Latif Panitia (Ira Yuniati, Dhinar Ajeng 
F. & Chairunnisa) 

 
08.00 – 08.20 

MENYANYIKAN INDONESIA RAYA Aula Latif, 
Gedung 

Raden Dewi 
Sartika UNJ 

Lidwina Sri Ardiasih (Panitia) 

PIDATO DARI KETUA PANITIA 
 

Prof. Dr. Emzir, M.Pd. 

08.20 – 08.40 PEMBUKAAN Rektor UNJ dipandu oleh Niknik 
M. Kuntarto 

08.40 – 09.00 PERSEMBAHAN PENTAS SENI Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd., Dian 
Kardijan, dkk. (Panitia) 

09.00 – 10.30 Prof. Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum. Saatnya Memandang Dunia Lain Aula Latif Dr. Siti Gomo Attas, M.Hum. 
(Panitia) 

10.30 – 12.00 Prof. Dr. Atmazaki, M.Pd. Perencanaan Pengajaran Sastra di Sekolah Aula Latif Dr. Ninuk Lustyantie, M.Pd. 
(Panitia) 

12.00 – 13.00 Istirahat Makan Siang (ISHOMA) Aula Latif Yusi Asnidar dan Arini Noor 
Izzati (Panitia) 

13.00 – 14.00 Manneke Budiman, Ph.D. Mengkaji Sastra Aula Latif Dr. Irsyad Ridho, M.Hum. 
(Panitia)  

PARAREL 1 Aula Latif Noermanzah, M.Pd. (Panitia) 

14. 00 -15.00 Endang K. Trijanto Literasi dan Pengajaran Bahasa Asing 

Elen Witri Daeli Budaya Literasi Karya Sastra melalui Pemanfaatan 
Media Sosial 

Gunawan Wiradharma dan Wiratri 
Anindhita 

Sastra sebagai Media Literasi 

Sundawati Tisnasari, Ahmad Supena,  
& Lela Nurfarida 

Nilai Kearifan Lokal Tradisi Ziarah di Banten sebagai 
Upaya Kontrbusi Literasi pada Folklor Cerita Rakyat 

Trie Utari Dewi Mengembangkan Budaya Literasi melalui Naskah 

Satinem Dokumentasi Cerita Rakyat Kota Lubuklinggau dan 
Kabupaten Musirawas: Pengembangan Media 
Pembelajaran Menyimak 

Juwati Model Two Stay To Stray dalam Pembelajaran Menulis 
Pantun (Penelitian Pengembangan di SMA Xaverius 
Lubuklinggau) 
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Niknik M. Kuntarto Cerita Rakyat “Si Kelingking” sebagai Materi Ajar 
Pengajaran Sastra Lama yang Menggugah dan 
Menggairahkan Peserta Bahasa Indonesia bagi Penutur 
Asing (BIPA) 

Frimadhona Syafri & Lidwina Sri Ardiasih Telaah Sastra Lirik Lagu “Hold My Hand” (Maher Zain) 
Ditinjau dari Pendekatan Poskolonialisme 

  

     

15.00 – 16.00 Zuriyati  Agresivitas Tokoh  dalam Cerpen Qalbu Imraatin  

Karya Najib  Kailani 
Aula Latif Rahmah Purwahida, M.Hum. 

(Panitia) 

Siti Gomo Attas Karakteristik Model Pelatihan Tradisi Lisan Gambang 
Rancang di Masyarakat Betawi 

Achmad Wahidy Mentalitas Tokoh dalam Novel Sakit ½ Jiwa Karya 
Endang Rukmana 

Dhinar Ajeng Fitriany dan  
Ninuk Lustyantie 

Depresi pada Tokoh Utama dalam Novel Dan Hujan Pun 
Berhenti Karya Farida Susanty serta Implikasinya dalam 
Literasi  dan Pengajaran Sastra (Penelitian Psikoanalisis 
Sastra) 

Afif Rofii Sastra Perempuan, Gender, dan Feminisme 

Agus Rofi’i Analisis Struktural Puisi “The Road Not Taken” Karya 
Robert Frost 

Aji Septiaji Kritik Sastra dalam Majalah Sastra Horison sebagai 
Media Publikasi Budaya Literasi dan Berpikir Kritis 

Dian Kardijan dan Audi Yundayani Representasi Makna Pesan Nilai-Nilai Motivasi dalam 
Lirik Lagu It’s My Life Karya Bon Jovi 

Darwin Effendi Realitas Budaya Masyarakat Palembang dalam 
Kumpulan Cerpen dan Puisi Pilihan Bening Subuh Musi 
Karya Azzura Dayana, Benny Arnas, dkk." 

     

16.00-17.00 Hindun Efektivitas Pembelajaran Retorika melalui Parafrase 
Puisi 

Aula Latif Bejo Sutrisno, M.Pd. 
(Panitia) 

 Heny Friantary Penerapan Media Audio Visual dengan Metode Video 
Critic untuk Meningkatan Keterampilan Menulis Puisi 
pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 20 Kota Bengkulu 

Muhammad Ali Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran Sastra 

Agus Sulaeman Mantra Banten Masyarakat Kabupaten Tangerang 

Puspa Indah Utami Perlawanan Perempuan Akibat Ketidakadilan Gender 
dalam Novel Tea For Two Karya Clara NG 

Tri Rositasari Analisis Nilai-Nilai Kehidupan dalam Novel Shirat Karya 
Riyanto El-Harist 

Chairunnisa Metafora Berdasarkan Citraan dalam Novel Sepatu 
Dahlan (Sebuah Kajian Stilistika Sastra) 
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Dede Hasanudin Memperkenalkan Budaya Daerah: Janias, Tokoh Nyata 
dalam Film Denias, Senandung di Atas Awan sebagai 
Salah Satu Alternatif Pengajaran Sastra bagi Pembelajar 
BIPA 

Eka Nurcahyani Drama Gempa Karya B. Soelarto: Kepemimpinan 
Perempuan dalam Bingkai Revolusi Kemerdekaan 

Noermanzah Kajian Teoretik dan Penerapan Pendekatan Psikologi 
Sastra dalam Penelitian Sastra 

     

PARAREL 2 Gedung 
Pascasarjana, 

Ruang 105 

Rosdiana, M.Pd. (Panitia) 

14.00 – 15.00 Yusri Analisis Defamiliarisasi Puisi Tragedi Winka dan Sihka 
karya dari  Sutardji Calzoum Bachri 

Sri Wahyu Indrawati Analisis Stilistika dalam Kumpulan Puisi Surat untuk 
Anakku Karya Ratih Sanggarwaty 

Goziyah Nilai Sosial Tokoh Utama dalam Novel Pasir Pun 
Enggan Berbisik Karya Taufiqurrahman Al–Azizy 
(Tinjauan Sosiologi Sastra) 

Yon A. E. Analisis Wacana Kritis dalam Ceramah "Manusia 
Indonesia" Karya Mochtar Lubis (Pada Tanggal 6 April 
1977 di Taman Ismail Marzuki – Jakarta) 

Poppy Rahayu Ideologi Domistikasi dan Foreignisasi dalam 
Penerjemahan Novel (Penelitian Analisis Isi pada Novel 
Madogiwa no Totto-chan, Terjemahan Latifah Rahmat, 
Nandang Rahmat, dan Widya Kirana) 

Unpris Yastanti Kajian Feminisme dalam Film Made in Dagenham Karya 
Nigel Cole 

Etik Ekspresi Metaporis Kada-Kada Tominaa Upacara 
Pernikahan Suku Toraja Kabupaten Luwu Sulawesi 
Selatan 

Bejo Sutrisno Hubungan Intertekstual antara Film dan Novel ‘Negeri 5 
Menara’ (N5M)  Karya A. Fuadi 

     

15.00 – 16.00 Gaya Tridinanti Pendidikan Karakter  melalui Apresiasi Sastra Lisan 
(Dongeng) pada Anak Usia Dini 

Gedung 
Pascasarjana, 

Ruang 105 

Arini Noor Izzati, M.Pd. 
(Panitia) 

Halimah Pemahaman Guru terhadap Model Pengajaran Sastra 
Carter dan Long sebagai Upaya Kreatif dalam 
Meningkatkan Antusiasme Mahasiswa terhadap Sastra 

Ariani Selviana Pardosi Puisi sebagai Media Pengajaran Sastra pada Program 
BIPA yang Efektif 

Rahmah Purwahida Teknik Khayalan Visual dalam Pembelajaran Menulis 
Puisi di SD, SMP, dan SMA 
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Helaluddin Model Pengembangan Modul Mata Kuliah Pembelajaran 
Sastra 

Tressyalina Mendongeng sebagai Model Performansi yang Tepat 
dalam Mewujudkan Perilaku Berbahasa Lisan Anak Usia 
Prasekolah 

Magdad Pengukuran Keterbacaan Daring Teks Sastra Bahasa 
Inggris untuk Siswa 

Ira Yuniati Analisis Nilai Moral dalam Novel Cinta Suci Zahrana 
Karya Habiburrahman El Shirazy 

Arini Noor Izzati Kajian Ginokritik pada Novel (Terjemahan) “Homeless 
Bird” Karya Gloria Whelan 

     

16.00 - 17.00 Maguna Elisatuti & Yuliana Ambar Sari Pengaruh Motivasi Belajar dan Penguasaan Kosakata 
terhadap Kemampuan Menulis Narasi 

Gedung 
Pascasarjana, 

Ruang 105 

Agus Supriyadi, M.Pd. 
(Panitia) 

Miftah Wangsadanureja Metode 3 in 1 dalam Pengajaran Kosakata dengan 
Pendekatan Analisis Kontrastif Fonologi (Metodologi 
Pengajaran Bahasa antara Indonesia, Sunda, dan Arab) 

Moh. Karmin Baruadi Pembelajaran Sastra Berbasis Kawasan 

Mulyadi Pengajaran Sastra Drama dan Permasalahannya 

Muh. Safar Pengajaran Sastra dalam Kurikulum 2013 

Saefullah Revitalisasi Drama Berkontribusi Eksplorasi 
Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

Tri Riya Anggraini Pengembangan Bahan Ajar Kajian Sastra 

Siti Masfufah Tren Pengajaran Prosa Fiksi Bahasa Inggris Tingkat 
SMA/MA di Indonesia 

     

PARAREL 3 Gedung 
Pascasarjana 

Ruang 109 

Nasori Effendi, M.Pd. 
(Panitia) 14.00 – 15.00 Wiwik Yully Widyawati Media Poster untuk Memperkaya Kosakata Bahasa 

Inggris Peserta Didik 

Yulia Sri Hartati Penguasaan Unsur Intrinsik Cerpen Guru Bahasa 
Indonesia SMP dan SMA   se-Kecamatan Tanjung Raya-
Maninjau-Sumatera Barat melalui Penerapan 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Rosina Fransisca J. Lekawael Pembelajaran Majas melalui Drama Tragedi Oedipus 
Rex bagi Siswa SMA 

Agus Priadi Analisis Pembelajaran Kontekstual Studi Bahasa Inggris 
Lanjutan (Perbaikan Kesalahan Konsepsi dan Hasil 
Belajar Mahasiswa Program Studi Manajemen 
Administrasi ASM BSI Jakarta) 

Aida Sumardi Kesantunan Tuturan Guru dalam Pembelajaran Bahasa 
Indonesia di Kelas 
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Arif Ardiansyah Identitas Budaya pada Teks-Teks Lisan Senjang Musi 
Banyuasin Sumatra Selatan 

Arinah Fransori Pengembangan Bahan Ajar Menulis di Perguruan Tinggi 
melalui Strategi Pembelajaran yang Berorientasi 
Aktivitas Mahasiswa 

Franscy Rancangan Efektivitas dalam Pengajaran dan 
Pembelajaran Bahasa 

     

15.00 – 16.00 Eva Fitriani Syarifah Genre Based Approach dalam Pengajaran Menulis untuk 
Bahasa Inggris Penutur Asing Tingkat Perguruan Tinggi 
di Indonesia 

Gedung 
Pascasarjana 

Ruang 109 

Agus Sulaeman, M.Pd. 
(Panitia) 

Fahrus Zaman Fadhly Menahan Laju Imperialisme Bahasa Inggris menuju 
Revitalisasi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa 
Internasional 
 

Febi Nur Biduri Analisis Komparatif Penggunaan Hanzi dalam Bahasa 
Mandarin dan Kanji dalam Bahasa Jepang di Kelas 
Trilingual UNSADA 

Iskandar Rosyidin & Tita Ratna Wulandari Tingkat Kesulitan Bunyi Frikatif dalam Bahasa Inggris 
untuk Siswa SMA 

Juhana dan Nur Qalbi Realisasi Tindak Tutur Penolakan yang Digunakan oleh 
Mahasiswa dari Latar Belakang Budaya Berbeda 

Leroy Holman Siahaan Analisis Pragmatik Kesantunan Berbahasa dalam Novel 
“The Monk Who Sold His Ferarri” Karya Robin Sharma 

Nurul Lailatul Khusniyah Pengaruh Motivasi Belajar dan Model Pembelajaran 
terhadap Kemampuan Menulis Esai Bahasa Inggris 
(Penelitian Eksperiman pada Program Studi Bahasa 
Inggris di IAIN Mataram) 

     

16.00 - 17.00 Gunawan Budaya Lokal 
dalam “Istri Sang Duta” Karya Purhendi 

Gedung 
Pascasarjana 

Ruang 109 

Syarifuddin Tundreng, M.Pd. 
(Panitia) 

Siti Ansoriyah Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel Sumirah Karya 
H. Sunaryo, A.Y dan Novel Gadis Garut Karya S. Ahmad 
Abdullah Assegaf serta Implikasinya terhadap 
Pembelajaran Apresiasi Sastra di SMU 

Rebecca Evelyn Laiya Efektivitas Kegiatan Membaca Senyap untuk 
Meningkatkan Minat Baca di Sekolah Menengah 
Kejuruan (Studi Kasus di SMK Bhakti Luhur Teluk dalam 
Kabupaten Nias Selatan) 

Rezki Puteri Syahrani N. F. Telaah Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia SMA 
Kelas X1 
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Risa Mufliharsi Sintaksis Kesantunan Tindak Tutur Bahasa Batak 
Angkola 

Rita Sutjiati  Bahasa Sunda, Bahasa yang Terancam Punah 

Tatu  Hilaliyah Tes Kemampuan  Membaca Pemahaman Bahasa  
Indonesia Siswa Kelas IX SMP di Kota Cilegon Banten 

 Di’amah Fitriyyah Nilai Transenden dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia 
di Madrasah Tsanawiyah Wathoniyah Islamiyah (MTs 
Wi) Karangduwur Petanahan Kebumen 

  

 Nazaruddin Pembatasan Pengembangan Program Studi Pendidikan 
Bahasa pada Pendidikan Tinggi 

  

     

17.00 – 17.20 Penutupan Aula Latif Prof. Dr. Ma’ruf Akbar, M.Pd. 
(Asdir I Pascasarjana UNJ) 

17.20 – 17.40 Pembagian Sertifikat Aula Latif Panitia 
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A. Pembelajaran Model Mukidi Jos 

Model Mukidi Jos, sesuai namanya saya tawarkan untuk menjadi jalur alternatif 

pembelajaran sastra. Hal ini mengingat bahwa pembelajaran sastra sering belum ada apa-apanya. 

Dalam artikelnya berjudul The Power of Poetry, Gilbert Highet (Dunning, 1966:1) menyatakan 

“we may respect it, but we do not enjoy it.” Biarpun pernyataan ini sudah lama, terjadi di 

Amerika, hingga kini masih relevan diperhatikan di Indonesia. Sebab, kadang-kadang 

pembelajaran sastra (puisi), sekedar berlangsung secara (1) asal-asalan, asal baca puisi, asal 

komentar, asal comot puisi, (2) formalitas, puisi dipaksa-paksakan oleh pengajar, dicekokkan, 

dijejalkan, dan akhirnya pembelajar merasa muak. Kedua alasan ini, yang menyebabkan 

pembelajaran seolah-olah tidak berefek positif, memberikan nilai plus, bahkan sebaliknya 

berefek negatif. Entry point-nya, pembelajaran sastra tidak menemukan kenikmatan (enjoy) bagi 

si pembelajar. 

Model Mukidi Jos, saya sampaikan sebab di dalamnya relevan dengan pernyataan bahwa 

sastra, terutama puisi diciptakan sesungguhnya layak dinikmati. Manakala pembelajaran sastra 

berlangsung kering kerontang, biasanya gersang. Berkaitan dengan itu, Highet (1966) 

menyarankan agar puisi dikolaborasikan dengan musik, rekaman suara lain, akapela, dan 

sebagainya dapat membantu peikmatan sastra. Saya pun setuju, dan sudah saya lakukan, sebab 

puisi sesungguhnya sebuah lantunan suara musikal. Lebih bagus lagi jika puisi itu dinikmati 

dalam wujud performance. Itulah sebabnya, jika pembelajaran sastra di perguruan tinggi dan 

sekolah sekedar membaca sastra, tanpa ada kenikmatan, sia-sia. Terlebih lagi jika pengajar sastra 

juga tidak memperoleh kepuasan dan sebaliknya malah marah-marah belaka, akan sia-sia sastra 

itu. Sastra diciptakan untuk dinikmati dalam kerangka membangun humanisme. 

Untuk itu, saya mencoba mengotak-atik pembelajaran model Mukidi Jos. Model yang 

saya rekayasa, kemungkinan bisa mengantarkan pembelajaran sastra lebih bermakna. Yang jelas, 

saya selalu ingat gagasan Highet “enjoyment is not as inevitable consequence of reading 

poetry.” Lewat model ini saya berharap kenikmatan dapat diraih. Model Mukidi Jos, memang 

belum banyak dikenal, biarpun nama ini sudah tenar. Pembelajaran sastra model Mukidi Jos ini 

penting. MUKIDI adalah kependekan dari pembelajaran sastra harus:  

(1) Menyenangkan, artinya agar guru mampu menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatian secara penuh. Pembelajaran yang 
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menyenangkan biasa disebut joyfull learning berasal dari kata joyfull yang berarti 

menyenangkan, sedangkan learning adalah pembelajaran. Dave Meier menyatakan bahwa 

belajar menyenangkan (joyfull learning)  adalah sistem pembelajaran yang berusaha untuk 

membangkitkan minat, adanya keterlibatan penuh, dan terciptanya makna, pemahaman, nilai 

yang membahagiakan pada diri siswa. Menurut Paulo Fraire, joyfull learning adalah 

pembelajaran yang di dalamnya tidak ada lagi tekanan, baik tekanan fisik maupun psikologis. 

Sebab, tekanan apa pun namanya hanya akan mengerdilkan pikiran siswa, sedangkan kebebasan 

apa pun wujudnya akan dapat mendorong terciptanya iklim pembelajaran (learning climate) 

yang kondusif. 

Penciptaan rasa senang berkait dengan kondisi jiwa bukanlah proses pembelajaran 

tersebut menciptakan suasana ribut dan hura-hura. Kondisi yang menyenangkan atau 

mengasyikkan dalam belajar di kelas bukan berarti menciptakan suasana huru-hara dalam belajar 

namun kegembiraan disini berarti membangkitkan minat, adanya keterlibatan penuh serta 

terciptanya makna, pemahaman (penguasaan atas materi yang dipelajari) dan nilai yang 

membahagiakan siswa.  Pembelajaran yang menyenangkan bukan semata-mata pembelajaran 

yang mengharuskan anak-anak untuk tertawa terbahak-bahak, melainkan sebuah pembelajaran 

yang di dalamnya terdapat kohesi yang kuat antara guru dan murid dalam suasana yang sama 

sekali tidak ada tekanan. Yang ada hanyalah jalinan komunikasi yang saling mendukung. 

(2) Usaha keras, dimaksudkan dalam proses pembelajaran guru harus mampu 

menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan 

mengemukakan gagasan. Rasa semangat perlu ditingkatkan dengan kata-kata bijak agar hasil 

yang didapat bisa maksimal dan tidak ada yang sia-sia. Belajar sastra, pada dasarnya merupakan 

keharusan bagi setiap manusia. Tak ada pengecualian kecuali mungkin bagi mereka yang malas. 

Namun ketahuilah bahwa kemalasan hanya akan mendatangkan kemelaratan dalam hidup. 

Karena kehidupan membutuhkan usaha keras, tidak asal-asalan, tidak sesat, dan pecundang. 

Tanda orang belajar sastra yang berusaha keras, tidak mengenal menyerah. Sikap pantang 

menyerah dan ulet adalah sikap yang tidak mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai 

rintangan, selalu bekerja keras untuk mewujudkan tujuan, menganggap rintangan/hambatan 

selalu ada dalam setiap kegiatan yang harus dihadapi. Mereka yang menyerah sebelum mencapai 

tujuan, mereka adalah orang-orang yang gagal dan tak akan pernah sukses. Oleh sebab 

itu,pembelajaran perlu kreasi yang bersungguh-sungguh, tanpa mengenal lelah demi tercapainya 

tujuan yang diinginkan. Perilaku keyakinan diri/optimis adalah sikap perilaku yang tidak ragu-

ragu, selalu percaya diri bahwa sesuatu yang diinginkan pasti akan tercapai. Motor penggerak 

http://www.katabijaklogs.com/2015/07/motivasi-kerja.html
http://www.katabijaklogs.com/2015/04/kata-kata-bijak-kehidupan.html
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dari usaha keras adalah kemauan yang tinggi, untuk menemukan kenikmatan, didorong oleh 

semangat yang tinggi (tidak loyo).  

(3) Kreatif, dimaksudkan agar guru mampu menciptakan kegiatan belajar yang beragam 

sehingga memenuhi dan mampu memberikan pelayan pada berbagai tingkat kemampuan siswa. 

Kreativitas adalah merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk memberi 

ide kreatif dalam memecahkan masalah atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-

hubungan yang baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Anda mungkin sudah tidak 

asing mendengar istilah “berpikir di luar kotak (thinking out of the box). Bagaimana jika kita 

katakan bahwa siapa pun bisa menjadi lebih kreatif. Umumnya kreativitas didefinisikan sebagai 

4-P, yaitu: (1) pribadi (Person) kreatif yang melibatkan diri dalam (2) proses (Process) kreatif, 

dan dengan dorongan dan (3) dukungan (Press) dari lingkungan, menghasilkan (4) produk 

(Product) kreatif. Secara Umum Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan 

komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, dan sebelumnya tidak 

dikenal pembuatnya, yang dapat berupa imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan 

hanya rangkuman.  

Berdasarkan penjelasan diatas, kreativitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan 

hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Proses untuk menghasilkan hal baru tersebut dapat 

berasal dari proses imajinatif dari penciptanya sendiri, dapat juga berasal dari informasi dan 

pengalaman sebelumnya mengenai hal yang akan diciptakan, kemudian pencipta melakukan 

penggabungan dan pembaharuan dari karya maupun gagasan yang pernah ada untuk 

mengahasilkan karya maupun gagasan yang baru, dan berbeda dengan karya yang telah ada 

sebelumnya. 

(4) Inisiatif, dimaksudkan siswa secara aktif berinisiatif, mempelajari sastra, bukan 

sekedar dicekoki oleh guru. Temuan (invention) siswa amat ditunggu, agar sesuai harapannya. 

Inisiatif merupakan hal positif pada karakter seseorang. Contohnya dua orang siswa yang 

memiliki keahlian yang sama, yang satu cenderung pasif dan menunggu perintah guru sementara 

yang lain sangat bersemangat dan memiliki inisiatif dalam belajar. Inisiatif siswa, ditandai 

dengan perilaku selalu mencoba membuat terobosan baru agar hasil karyanya lebih baik.  

(5) Demokratik, dimaksudkan agar guru mampu memanfaatkan waktu untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Pembelajaran menghasilkan pengalaman baru yang cenderung 

permanen. Dalam pembelajaran berbasis demokrasi, sistem pembelajaran ditekankan pada 

kegiatan yang melibatkan semua siswa dengan menekankan cara berfikir kreatif, kritis lam 

mengemukakan pendapat, ide maupun gagasan sesuai dengan model belajar yang dimiliki dan 
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beragam kecerdasan siswa yang meliputi kecerdasan verbal, matematik, ruang, kinestetik, 

musical, kecakapan intrapsikis. 

Berbicara mengenai pembelajaran demokratis berarti yang harus terjadi adalah 

bagaimana pola-pola demokratis dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain pembelajaran 

demokratis adalah pembelajaran yang direncanakan dengan konsep yang memungkinkan praktik 

dari proses pembelajaran demokratis itu terlaksana, seperti memberikan kesempatan kepada 

siswa seluas-luasnya untuk belajar, berfikir, bekerja, dan membiarkan mereka bergerak 

membangun keilmuannya, sehingga siswa memiliki peluang yang besar untuk belajar 

memberanikan diri membuka wawasannya. 

(6) Inovatif dimaksudkan agar guru selalu mengemas kegiatan belajar yang heterogen 

sehingga memiliki nilai tambah dalam memberikan pelayanan pembelajaran kepada siswa. 

Selain itu, pembelajaran sastra perlu dilangsungkan dalam suasana jos. Jos adalah 

kependekan jelas, obsesi, dan semangat. Jelas, artinya pembelajaran harus menggali kejelasan 

makna. Mampu memetik innformasi yang tidak sesat. Obsesi, menggoda, sedikit gila tidak apa-

apa. Yang penting masih dalam konteks bersastra. Semangat. Pembelajaran segar, penuh 

gembira. dimaksudkan agar guru menciptakan suasana belajar yang fun sehingga siswa mampu 

belajar dengan enjoy pada gilirannya siswa mampu menyerap pelajaran. 

Dari model Mukiidi Jos, dapat dikemukakan bahwa kreasi pembelajaran sastra itu 

penting. Sastra yang diajarkan harus benar-benar memukau. Sudah sepantasnya sastra diajarkan 

tanpa beban, dan sebaliknya harus meringankan beban. Karena itu menggali pengalaman hidup 

sebanyak-banyaknya yang humanis amat diperlukan.  Pada dasarnya sastra itu sebuah ajaran. 

Menurut Loban Dkk (1970:275) “literature offers a distillation of human experience, we find in 

it a significance comparable to that found in life.” Maksudnya, sastra itu sebuah sulingan 

pengalaman hidup. Pengalaman yang telah disaring itu, perlu diajarkan kepada orang lain. Yang 

penting dalam pembelajaran bisa membandingkan antara hidup nyata dengan pengalaman sastra. 

Lewat daya imajinasi, sastrawan hendak mengkomunikasikan sifat-sifat unik kehidupan. 

Sastra itu sebuah karya seni. Itulah sebabnya pembelajaran perlu dilakukan secara estetis. 

Henry Alonzo (Loban Dkk, (1970:275) menulis bahwa puisi dan prosa yang akan diajarkan 

semestinya yang berkualitas. Kemampuan imajinatif pengarang untuk menyuguhkan pengalaman 

hidup, perlu ditelusuri. Sastra boleh memberikan pengalaman yang lebih eksploratif. Tindakan 

dan wawasan hidup ini, banyak diwarnai pengalaman hidup yang khusus, maka perlu digali 

terus-menerus. Dalam kaitan itu, siswa perlu diajak menyelami “values in literature”. Sastra itu 

sebuah taburan nilai (values) yang penting bagi kehidupan. Di antara yang termasuk itu yaitu 

aspek (1) to delight, (2) to humanize, dan (3) to develop sensitivity. Nilai-nilai itu merupakan 
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modal untuk menjadikan manusia semakin lengkap. Pengalaman bersastra menjadi amat penting 

dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran sastra perlu mencapai tiga tujuan (goals) 

utama, yaitu: (a) literature for self-understanding, (b) literature as imaginative illumination, dan 

(c) literature for a balanced perspective. 

Peran pengajar amat penting dalam pembelajaran sastra. Di antara peran yang harus 

diupayakan yaitu menjadi penuntun. Yang perlu dituntun, yaitu (a) antara ketamakan (greed) dan 

realitas hidup masa kini, (b) antara ada dan tiada, (c) antara rasa takut (fear) dan keberanian 

mengambil resiko hidup, agar belajar sastra semakin fungsional. Semua buku sastra biasanya 

memberikan pengalaman hidup. Nmaun pembelajar perlu selektif. Konsep demikian menandai 

bahwa pembelajaran sastra harus menawarkan pilihan hidup. Model Mukidi Jos diharapkan 

dapat membangun tawaran-tawaran yang bermanfaat. 

Howes (1971:1-2) mengisyaratkan agar pembelajaran sastra, khususnya novel dan drama 

mampu menggugah gairah.  Dia menandaskan “can  give a students the excitement of finding out 

characters will do next.” Ada dua hal yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran sastra, yaitu 

(a) antara setuju atau menolak anjuran, dan (b) antara setuju atau tidak setuju terhadap idea dan 

fakta. Model Mukidi Jos tadi, sapa piker cocok dan menggairahkan pembelajar. Gairah bersastra 

itu sangat urgen. Banyak fakta yang muncul dalam sastra. Ada yang pantas diteladani dan ada 

yang perlu disingkirkan. 

 

B. Pembelajaran Outbound Sastra 

Pembelajaran sastra model outbound sebenarnya sudah sering ada. Namun, intensitasnya 

masih perlu ditingkatkan lagi. Yang perlu ditegeskan,pembelajaran sastra model ini akan 

mengajak pembelajar kembali pada alam. Sastra lahir dari alam dan pada titik tertentu, alam itu 

guru. Terkait hal ini, saya setuju dengan pernyataan Molly (Beach dkk., 2006:3-4) dalam 

testimoninya di Amerika, bahwa mengapa sastra harus diajarkan, jawabnya akan memperkaya 

pengalaman hidup pembelajar. Oleh sebab itu, belajar sastra dapat membuka jendela kehidupan 

di alam sekeliling manusia. 

Pengenalan alam akan membuat suasana lebih natural. Pembelajar sastra dapat membuka 

jendela dunia sekitar. Dunia sekitar adalah wajah kita juga. Itulah sebabnya, dengan mengutip 

gagasan Carter & Long  (Sidhu dan Fook, 2010:54) “Literature is often said to be the ‘window to 

the world’ pantas direnungkan. Bahkan belajar sastra akan memperkaya konteks kehidupan. 

Tugas pengajar adalah memberikan kunci pada pembelajar. Gagasan ini menarik dan mengajak 

kita untuk bereksplorasi ke dunia. Lingkungan sekitar kita adalah dunia. Maka dengan model 

outbound, akan mendekatkan pembelajaran satra pada lingkungannya. 
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Sastra itu sering memercikan lingkungan alam. Ekologi sering menjadi bagian tak 

terpisahkan dalam sastra. Sastra ekologis itu layak dibelajarkan dengan model outbound sastra. 

Lingkungan itu membangun suasana belajar. Kalau mengacu pada pendapat Dunning (1966:9) 

tentang mengapa puisi harus diajarkan, pantas disimak. Jika diperluas lagi, mengapa sastra harus 

dipelajari atau dibelajarkan yang menarik. Dia mengemukan tiga alas an, yaitu (1) poems let the 

teacher bring a complete work of art in to focus. Maksudnya, dari puisi pendek, akan membawa 

sampai meraih pengalaman seni dan hidup yang komplek, apalagi puisi yang panjang, (2) poems 

are linguistically rich and therefore worth teaching,  puisi akan memperkaya penguasaan 

bahasa, memperluas kosa kata, dan (3) poems –exotic and prismatic - encourage consideration 

of life’s realities, puisi eksotik dan prismatik, sering mendorong pertimbangan rasa ingin tahu 

tentang hidup. 

Keingintahuan tentang hidup dapat dibawa ke lingkungan tertentu. Hidup dapat dibawa 

ke alam lingkungan. Dalam konteks ini, sekaligus dapat dipadu dengan pandangan ekokritik dan 

ekologi sastra, terutama ekologi eskpresif. Bakat alam dan lingkungan sering menjadi embrio 

sastra. Maka dengan outbound, akan menciptakan suasana yang khas dalam pembelajaran. 

Berdasarkan sejarah, outbound adalah sebuah cara untuk menggali diri sendiri, dengan suasana 

menyenangkan dan tempat penuh tantangan yang dapat menggali dan mengembangkan potensi, 

meninggalkan masa lalu, berada di masa sekarang dan siap menghadapi masa depan, 

menyelesaikan tantangan, tugas-tugas yang tidak umum, menantang batas pengalaman seseorang 

dan membuat pemahaman terhadap diri sendiri tentang kemampuan yang dimiliki melebihi yang 

dikira (Shoimin, 2013: 114). Dari pendapat ini dapat saya nyatakan bahwa outbound sastra 

adalah strategi pembelajaran sastra yang bersifat: (1) estetik, memiliki daya fitalitas yang 

menghidupkan imajinasi pembelajaran, (2) naturalistik, yang dapat mengembalikan suasana rutin 

kea lam dan lingkungan, (3) humoristic, artinya pembelajaran penuh dengan kenunikan bermain 

yang menyenangkan. 

Outbound adalah sebuah petualangan yang berisi tantangan,  bertemu dengan sesuatu 

yang tidak diketahui tetapi penting untuk dipelajari. Dari uraian yang telah dikemukakan, 

outbound adalah kegiatan di luar ruangan yang bersifat petualangan dan penuh tantangan sebagai 

proses pembelajaran untuk menemukan, menggali potensi-potensi anak sehingga mereka dapat 

mengenali dirinya sendiri. Kegiatan belajar sastra sambil bermain atau sebaliknya mempunyai 

peran langsung terhadap perkembangan kognisi dan emosi seorang anak. Bahkan kadang sastra 

itu sendiri juga dekat dengan permainan-permainan estetis. Bermain juga berfungsi untuk 

mempermudah perkembangann kognitif anak.  



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

7 
 
 

 Permainan edukatif adalah semua bentuk permainan yang dirancang untuk memberikan 

pengalaman pendidikan atau pengalaman belajar kepada para pemainya, termasuk permainan 

traditional dan “modern” yang diberi muatan pendidikan dan pembelajaran. Longo (2014:193-

194) menyatakan bahwa pmbelajaran sastra harus mempertimbangkan dua hal, yaitu (1) parte 

subiecti (the student) dan (2) parte obiecti (the subject). Kedua hal ini pantas dikaitkan dalam 

outbound sastra. Bahkan dia juga mengutip gagasan Gadamer, bahwa pembelajaran sastra butuh 

tafsir. Menurut Gadamer: the inpertreper,s is not tabula rasa. Maksudnya, penafsir sastra sudah 

memiliki pengalaman sebelumnya. Pengalaman hidup dan pengalaman sastra boleh mewarnai 

ketika melakukan permainan outbound sastra. Atas dasar pengertian itu, permainan yang 

dirancang untuk memberi informasi atau menanamkan sikap tertentu, misalnya untuk memupuk 

semangat kebersamaan dan kegotongroyongan, kolaborasi sastra, termasuk dalam kategori 

permainan edukatif karena permainan itu memberikan pengalaman belajar kognitif dan afektif.  

Pembelajaran sastra secara outbound saya pikir akan mendekatan pembelajar pada 

realitas. Di dalamnya pembelajar juga dapat belajar sastra sambil bermain. Sastra terlahir bukan 

untuk membebani. Paling tidak, orang belajar sastra menurut Dunning (1966:10) harus 

memperoleh: (1) to provoke pleasure, (2) to sharpen student sense of observation, (3) to improve 

student taste in poetry, (4) to increase student skill in approaching poetry, (5) to hint my own 

delight with poetry. Dari gagasan ini, kata kunci utama pembelajaran sastra adalah agar 

“menyenangkan” dan “kenikmatan”. Untuk itu, tawaran outbound sastra perlu diperhitungkan. 

Outbound sastra akan mengajak pembelajar lebih sensitive terhadap suasana. Berolah sastra, 

tidak lain adalah membangun suasana estetis. Dalam kaitan ini, outbound sastra dapat mengikuti 

langkah-langkah pembelajaran yang dikemukakan Shoimin (2014:116-117) sebagai berikut.  

(1) Experience. Biarkan peserta didik kita mengalami dengan melakukan hal tertentu. 

(2) Share (berbagi rasa/ pengalaman). Setelah peserta didik mencoba, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan proses sharing alias berbagi rasa. 

(3) Process (analisis pengalaman). Tahap ini adalah tindak lanjut dari tahap kedua, 

yaitu proses menganalisis berbagai hal terkait dengan apa, mengapa, bagaimana trik 

serve dilakukan termasuk bagaimana mengatasinya. 

(4) Generalize (menghubungkan pengalaman dengan situasi senyatanya). Langkah 

selanjutnya adalah menyimpulkan hasil analisis tersebut. 

(5) Apply (penerapan terhadap situasi yang serupa atau level lebih tinggi). Langkah 

terakhir adalah peningkatan level penguasaan ke hal baru yang lebih tinggi. 

Dari langkah-langkah tersebut outbound sastra dapat saya kemukakan lebih mengajak 

pembelajar bergembira. Pembelajar tidak lagi terkungkung dengan meja dan kursi di kelas. 
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Pembelajar sastra lebih leluasa, menghirup udara segar. Pada dasarnya outbound sastra mirip 

dengan kemah sastra. Hanya saja kalau kemah lebih lama, outbound tidak harus lama. Yang 

paling penting ketika melaksanakan outbound sastra tetap menggunakan prinsip-prinsip 

pembelajaran sastra. Maksudnya, agar pembelajaran sastra tidak terdepak oleh permainan 

sehingga dilupakan. 

Terkait dengan prinsip belajar sastra, biarpun prinsip pembelajaran yang ditulis Dunning 

(1966:12-36) sudah lama, tetapi masih relevan dicermati. Paling tidak agar pembelajaran sastra, 

khususnya puisi tidak terjebak dan sekedar menghaburkan waktu. Ada 9 prinsip yang dia 

kemukakan, yaitu: (1) guru sebaiknya tidak berpura-pura (pretend) membaca sendiri di depan 

kelas, melainkan harus member keleluasaan siswa berkreasi, (2) pembelajaran sastra harus 

memunculkan atusiame pada pembelajar, (3) pengajar perlu menggali pengalaman hidup tentang 

lingkungan, budaya, dna kemasyarakatan lewat karya sastra, (4) pembelajaran sastra sebaiknya 

dilaksanakan secara induktif, untuk menggali berbagai permamsalahan hidup dan 

pemecahannya, (5) pengajar boleh menghentikan bila ada overexplaining, bila penjelasan di luar 

rel, terlalu jauh, dan tidak terkait, (6) puisi yang digunakan harus membuka jalan yang belajar 

untuk berpendapat, (7) pembelajar harus ada kesempatan untuk mengubah puisi yang dibaca, 

disesuaikan dengan minat, (8) pembelajar boleh menanyakan puisi yang dibaca secara puistis, 

(9) pembelajar harus dibantu menemukan puisi yang mengisahkan sesuatu bermanfaat. 

Prinsip pembelajaran sastra demikian, dipadukan dengan aktivitas bermain dan wisata. 

Kegiatan ini boleh disebut sebagai kemah sastra, plesir sastra, dan kemping sastra. Kegiatan 

wisata sastra (outbound) dapat bergerak oleh karena pergerakan manusia itu sendiri untuk 

mencari sesuatu yang belum diketahui, menjelajah wilayah baru, mencari perubahan suasana 

atau mendapatkan perjalanan baru yang lebih bermakna dan bernilai. Dunia wisata tidak hanya 

menawarkan hiburan atau kesenangan semata, namun dalam perkembangannya pariwisata 

menyajikan beragam kegiatan seperti wisata edukasi, wisata budaya dan wisata keagamaan. 

Wisata sastra merupakan sebuah perjalanan edukatif dan mencari pengalaman dalam bidang 

kesusastraan untuk memperoleh pembelajaran (ibroh) sehingga wisata sastra sangat bermanfaat 

untuk semua orang terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kesusastraan. 

 

C. Evaluasi, Penilai, dan Pengukuran Pembelajaran Sastra 

Evaluasi pembelajaran sastra perlu memperhatikan aspek model atau model 

pembelajaran. Pembelajaran sastra model jigsaw, mukidi, dan outbound sastra membutuhkan 

evaluasi tersendiri. Setiap model pembelajaran tentu perlu evaluasi. Yang paling penting dalam 

pembelajaran sastra adalah, tujuan utama sudah tercapai atau belum. Sastra itu diberikan, 
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bertujuan (1) menyelami keindahan karya sastra, agar hatinya terhibur, (2) mampu memetik 

pesan (makna) yang tersimpan dalam kara sastra, khususnya yang humanis. Bila evaluasi sudah 

menyentuh dua hal itu, berarti sukses pembelajaran sastra. 

Evaluasi itu amat urgen dalam pembelajaran sastra. Untuk mengetehui sukses tidaknya 

pembelajaran sastra, perlu penilaian dan atau pengukuran yang jelas. Naluri orang mengajar 

sastra itu sering sibuk dengan persiapan. Sibuk pula dengan mencari model atau model 

pembelajaran. Namun, yang terjadi sering lupa mengevaluasi pembelajaran. Pengajar sering 

mengira bahwa pembelajarannya sukses ketika pembelajar sudah membuat tugas menulis puisi, 

membaca puisi secara ekspresif, dan berhasil membaca puisi gelap. 

Sadar atau tidak, setiap saat orang mengajar sastra dituntut untuk evaluasi. Di dalam 

evaluasi ada istilah lain, yaitu (1) mengukur dan (2) menilai. Keduanya pekerjaan yang tidak 

mudah. Mengukur dan menilai pembelajaran sastra, semestinya seperti belajar yang lain. Tentu 

saja ada spesifikasi dalam embelajaran sastra. Yang perlu diingat, sastra bukan karya seperti 

matematika, yang pasti. Sastra itu produk imajinatif. Oleh sebab itu, pembelajaran sastra, boleh 

mengikuti konsep 4-P, yaitu (1) perencanaan pembelajaran, (2) proses penyajian, (3) produk 

estetis, dan (4) penilaian. Penilaian memang harus dilakukan, menjelang evaluasi secara 

menyeluruh. Dalam evaluasi, ada yang harus diukur secara jernih. Tentu mengukur dan menilai 

sastra tidak seperti bidang eksata. 

Mengukur karya sastra memang hampir sulit dilakukan. Apalagi jika dituntut dengan 

angka-angka. Pengukuran dalam pembelajaran sastra, sering diabaikan. Sebelum kita membahas 

konsep pengukuran, ada baiknya kita simak narasi berikut : “suatu hari siswa di tugaskan 

membawa buah apel oleh gurunya, karena memang hari  itu ada mata pelajaran matematika 

tentang pecahan. Siswa pun membawa berbagai jenis bentuk apel ada yang diameter 5 cm, 7 cm 

atau bahkan 10 cm. Ketika diminta untuk mengeluark an apel tersebut oleh guru, maka spontan 

masing–masing anak akan memberikan komentar, “wah.. apelmu besar sekali... diameternya 10 

cm” ada pula yang memberikan komentar “...Kok apel kamu kecil ya..? hanya berdiameter 5 

cm” di lain pihak ada yang berkomen tar “... iih apelnya bagus... warnanya hijau semua, segar 

sekali kelihatannya” atau “... ini apel apa?... terlihat agak kehitam–hitaman jadi terlihat seperti 

busuk dan kurang bagus...”  Deskripsi ini dapat digunakan bagi pengajar sastra, ketika akan 

mengevaluasi pembelajaran. 

Mengevaluasi pembelajaran sastra, mau tidak mau akan mengukur dan menilai. Evaluasi 

pembelajaran sastra sudah seharusnya menyangkut aspek (1) proses dan hasil. Keduanya sama-

sama penting dalam konteks pembelajaran.Di sadari atau tidak rentetan narasi, dialog dan 

komentar di atas merupakan sebuah kegiatan yang ada kaitannya dengan pengukuran, penilaian, 
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dan evaluasi pembelajaran sastra. Mari kita bahas lebih jauh, diameter 5 cm, 7 cm dan 10 cm 

adalah kegiatan pengukuran, mengapa demikian? Karena diameter apel dibandingkan oleh 

sebuah ukuran satuan yang baku yaitu panjang dengan satuan centimeter (Cm). Adapun hasil 

yang diperoleh adalah nilai yang berupa angka yaitu 5 cm, 7 cm dan 10 cm. Kegiatan atau proses 

tersebut di atas adalah sebuah proses pengukuran hal ini dikarenakan ada 2 ciri khas dari 

pengukuran, yaitu: (1) Adanya kegiatan membandingkan dengan ukuran tertentu (dapat berupa 

ukuran baku atau standar), (2) Adanya hasil kuantitatif (angka) yang diperoleh dari proses 

tersebut. 

Semua orang yang berkecimpung dalam dunia pendidik an tidak akan lepas dari sebuah 

proses yang bernama pengukuran. Hal ini disebabkan karena segala proses yang dilalui dalam 

dunia pembelajaran sastra harus terencana dan terukur dengan baik,ketika di awal maupun di 

akhir. Pembelajaran puisimisalnya, perlu perencanaan dan evaluasi. Evaluasi akan mencermamti 

berbagai hal. Pertimbangnan perencanaan, pemilihan metode, media, materi, dan proses 

penyajian pun layak dievaluasi. Oleh karena itu, pengukuran merupakan suatu proses yang tidak 

bisa dipisahkan dari dunia pembelajaran secara komprehensif. 

Pengukuran dalam bahasa inggris adalah measurement dan istilah dalam bahasa inggris 

ini sering juga digunakan dalam pembelajaran sastra, lhususnya resepsi sastra. Pembelajaran 

sastra yang mengaitkan pendapat survey, bisa menggunakan pengukuran. Yang perlu diingat, 

mengukur pembelajaran sastra memang butuh kejelian. Pengukuran merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk mengukur aktivitas belajar sastra dalam arti memberi angka terhadap 

sesuatu yang disebut obyek pengukuran atau obyek ukur. Yang diukur tentang tingkat resepsi 

kelompok terhadap novel tertentu, misalnya novel Bekisar Merah karya Ahmad Tohari. 

Mengukur keberhasilan belajar sastra yaitu upaya membandingkan sesuatu dengan satu 

ukuran yang bersifat kuantitatif. Persepsi pembelajaran sastra yang diangkakan ini merupakan 

sebuah pengukuran. Orang selalu memandang pengukuran ini lebih valid disbanding penilaian 

yang sifatnya kualitatif. Tentu saja asumsi ini tidak selamanya betul. Pengukuran dalam 

pembelajaran sastra adalah sebuah kegiatan/proses membandingkan suatu benda atau keadaan 

dengan suatu ukuran tertentu yang hasilnya bersifat kuantitatif (angka).  

Pengukuran dalam belajar sastra,terkait pula dengan penilaian. Penilaian belajar sastra 

lebih banyak bersifat kualitatif. Kembali pada wacana/dialog terdahulu, pada kegiatan 

selanjutnya, siswa memberikan komentar kembali tentang kondisi apel masing–masing 

temannya. Ada yang terlihat bagus (hijau segar) dan ada yang terlihat kurang bagus seperti busuk 

(kehitam–hitaman). Dari hal tersebut terlihat adanya perbandingan dari segi penampakan dari 

sebuah apel dan direspons secara kualitatif atau maknawi. Kegiatan atau proses tersebut di atas 
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adalah sebuah proses penilaian, hal ini dikarenakan ada 2 ciri khas dari penilaian, yaitu: (1) 

Adanya kegiatan membandingkan kondisi secara kualitatif/maknawi (kata–kata) dan tidak ada 

ukuran baku dan (2) Adanya hasil keputusan yang bersifat kualitatif/maknawi (kata-kata) yang 

diperoleh dari proses tersebut. 

Pada kegiatan yang bersifat pengukuran, terlihat ada 3 jenis ukuran apel, yaitu diameter 5 

cm, 7 cm dan 10 cm. Sehingga menimbulkan kecenderungan di dalam diri tiap–tiap siswa untuk 

menetapkan nilai diameter 7 cm sebagai kriteria standar karena posisinya yang di tengah–tengah. 

Oleh karena itu munculah respon terhadap ukuran–ukuran yang berada di bawah dan di atas 

standar yang tidak sengaja ditetapkan tersebut, yaitu Besar, kecil atau pun biasa–biasa saja. 

Walaupun terkadang terjadi kesalahan pemahaman tentang penilaian dan evaluasi, namun 

keduanya merupakan sebuah proses yang sangat sering menjadi pembahasan bahkan diskusi 

yang tiada habisnya. Penilaian dan evaluasi merupakan dua hal yang sangat berbeda. Namun 

demikian, ada keterkaitan yang saling melengkapi serta berurutan dari dua proses atau kegiatan 

tersebut. Umumnya evaluasi dilakukan setelah penilaian, bahkan pada kondisi yang berbeda 

penilaian menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah kegiatan evaluasi yang menyeluruh. 

Setiap pengajar sastra pasti pernah memberikan penilaian, dan di setiap penilaian 

umumnya diawali dengan sebuah kegiatan pengukuran dengan instrumen tes maupun skala sikap 

(non tes). Asesmen (penilaian) sastra merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi hasil 

belajar siswa yang diperoleh dari berbagai jenis tagihan dan mengolah informasi tersebut untuk 

menilai hasil belajar dan perkembangan belajar siswa. Penilaian dalam pembelajaran sastra 

merupakan suatu tindakan atau proses menentukan nilai (makna) suatu obyek. Penilaian adalah 

suatu keputusan tentang nilai (pemaknaan). Penilaian dapat dilakukan berdasarkan hasil 

pengukuran atau pula dipengaruhi oleh hasil pengukuran. Menurut panndangan saya, evaluasi 

dalam pembelajaran sastra pasti terkait dengan mengukur dan menilai, hanya saja istilahnya yang 

sering berlainan. Lebih tepat dalam pembelajaran sastra digunakan tiga proses, yaitu: (1) 

menafsirkan (mencermati), (2) memahami (menghayati), dan (3) mengevaluasi (memaknai). 

Ketiga prose situ memang sulit dipisahkan satu sama lain. 

Kegiatan evaluasi pembelajaran sastra butuh tafsir dan pemahaman. Tafsir itu sering 

ukurannya relative. Apalagi sastra itu sebuah fenomena yang imajinatif. Evaluasi merupakan 

sebuah tahapan yang dibarengi dengan pengambilan keputusan, sehingga wajar kiranya jika 

evaluasi sering dijadikan suatu hal yang menakutkan bagi sebagian guru maupun siswa. Evaluasi 

merupakan tahapan akhir dari serangkaian proses yang diawali oleh tahapan pembelajaran, 

metode, media bahkan sampai kurikulum yang digunakan juga dapat dievaluasi. Namun 
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demikian, evaluasi yang dibahas pada bagian ini kita batasi saja kepada evaluasi pembelajaran 

sastra. Evaluasi pmbelajaran sastra adalah upaya memotret tingkat kesuksesan belajar sastra. 

Evaluasi sastra yang sering menggunakan tes, berupa pilihan ganda, seringkali 

membingungkan pmbelajar, sebab hakikatnya sastra itu multi tafsir. Yang bagus, tentu saja 

evaluasi pembelajaran sastra harus sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sejauh 

mana tujuan atau program telah tercapai. Berdasarkan teori–teori di atas, dapat disimpulkan 

bahwa evaluasi pembelajaran sastra atau biasa disebut evaluasi hasil belajar adalah sebuah 

kegiatan/proses pengambilan keputusan terhadap sesuatu tujuan pembelajaran yang mengacu 

kepada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Adapun secara umum tujuan evaluasi pembelajaran sastra meliputi: (a) Mendeskripsikan 

kecakapan (skill) belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya 

dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya, (2) Mengetahui 

keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya 

dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan, (c) 

Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam 

hal program pendidikan dan pembelajaran serta strategi pelaksanaannya, (d) Memberikan 

pertanggungjawaban pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.Pihak yang 

dimaksud meliputi pemerintah, masyarakat, dan para orang tua siswa.  

Akhirnya, evaluasi pembelajaran sastra perlu dipandang sebagai umpan balik tentang 

kelebihan dan kelemahan yang dimiliki, dapat mendorong belajar lebih baik dan mengetahui 

sejauh mana siswa menguasai materi yang telah dipelajari. Oleh karena itu, evaluasi dapat 

berfungsi juga untuk (1) mengetahui sampai sejauh mana kemajuan yang telah siswa capai. 

Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh pendidik tetapi juga oleh peserta didik untuk mengevaluasi 

diri mereka sendiri (self assessment) atau evaluasi diri. (2) Motivator dalam pembelajaran. Bagi 

peserta didik dengan adanya evaluasi akan mendorong peserta didik untuk berusaha lebih baik 

lagi dari sebelumnya agar mencapai hasil yang maksimal.  Mereka akan merasa malu kalau 

kelemahan dan kekurangan yang dimiliki diketahui oleh teman mereka sendiri. Evaluasi 

terhadap diri sendiri merupakan evaluasi yang mendukung proses belajar mengajar serta 

membantu siswa memotivasi diri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan motivasi peserta didik 

dalam belajar perlu adanya evaluasi hasi belajar atau evaluasi pembelajaran, (c) Peningkatan 

kualitas pembelajaran. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dibutuhkan sistem evaluasi 

yang tepat, karena peserta didik memiliki berbagai kemampuan yang berbeda-beda, maka sistem 

evaluasi yang digunakan harus terintegrasi dan mampu mengukur semua kemampuan yang ada 

pada peserta didik.  
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Evaluasi pembelajaran sastra menggunakan beberapa prinsp: (1) Sahih, berarti penilaian 

didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, (2) Objektif, berarti 

penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas 

penilai, (3) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena 

berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status 

sosial ekonomi, dan gender, (4) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu 

komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, (5) Terbuka, berarti prosedur 

penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang 

berkepentingan, (6) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik 

mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, 

untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik, (7) Sistematis, berarti penilaian 

dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. (8) Beracuan 

kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan, (9) 

Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, 

maupun hasilnya. 

Selain itu, sifat utama sastra adalah memberi kebebasan kepada pembacanya untuk 

menginterpretasikan kata, makna, amanat, dll. yang terdapat dalam puisi, cerpen, maupun novel. 

Sesorang tak bisa menyalahkan sepenuhnya interpretasi seseorang terhadap karya sastra yang 

dibacanya. Hanya saja ada rambu-rambu agar pembaca dapat memahami karya satra secara 

benar.Alat evaluasi pembelajaran apresisai puisi (walau tidak seluruhnya) menggunakan sistem 

pilihan ganda sering membingungkan. Soal-soal seperti ini menyajikan sepotong puisi dan 

menyoalkan interpretasi siswa. Hal ini menimbulkan masalah baru, siswa dituntut memilih satu 

dari lima pilihan jawaban yang sangat mirip satu sama lain. Padahal siswa bisa saja memahami 

puisi tersebut dengan cara berbeda, dan mungkin hasil interpretasinya tidak sama dengan salah 

satu pilihan jawaban. Kalaupun ada yang sama dengan pilihan jawaban, belum tentu jawaban 

yang dipilihnya “benar” menurut kunci jawaban soal. 

Atas dasar itu, memang relativitas perlu dipegang dalam evaluasi pembelajaran sastra. 

Yang dimaksud pembelajaran sastra, yaitu mempelajari sejarah, teori, apresiasi, kritik, mencipta, 

dan meneliti sastra. Masing-masing aspek memiliki evaluasi yang khusus. Maksudnya, 

penekanan evaluasi pada aspek pengetahuan seharusnya lebih sedikit, berikutnya aspek 

pengalaman bersastra yang banyak, dan aspek pemahaman sastra agar dapat memetik nilai di 

dalamnya. Evaluasi secara apresiatif kiranya masih lebih cocok di era sekarang. Evaluasi yang 

kontekstual juga amat dibutuhkan dalam evaluasi sastra. 
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D. Karakteristik Evaluasi Pembelajaran Sastra 

Dalam buku saya berjudul Teori dan Metode Pengajaran Sastra (2013), sudah saya 

paparkan seluk beluk evaluasi pembelajaran sastra. Evaluasi pembelajaran sastra memang 

memiliki karakteristik tertentu. Di antara karakteristik termaksud, yaitu (1) evaluasi dilakukan 

sudah sepantasnya dalam sebuah proses, bukan semata-mata hasil, (2) evaluasi bersifat lentur, 

tidak kaku, sebab sastra itu karya multiinterpretatif. Makna boleh berbeda, yang penting 

pembelajar mampu mencapai kenikmatan dalam belajar. Evaluasi merupakan langkah akhir dari 

pembelajaran, meskipun setelah itu ada juga langkah tindak lanjut. Namun, setelah memasuki 

evaluasi biasanya proses pembelajaran dianggap “selesai”, padahal semestinya harus ada follow 

up yang jelas. Follow up berupa pengembangan dan pembinaan sastra, agar yang telah diperoleh 

tak cepat hilang atau hanya sesaat saja. 

Pada dasarnya, evaluasi dalam pembelajaran sastra memang dapat dilakukan seperti 

halnya pembelajaran yang lain. Artinya, pembelajaran dapat menggunakan objektif test maupun 

esai test (uraian). Yang penting, baik tes pilihan ganda maupun uraian harus terfokus pada 

apresiasi. Namun, menurut hemat saya, jauh lebih tepat menggunakan uraian atau tugas. Objektif 

tes hanya akan membatasi interpretasi. Memang yang sering memusingkan, dari tahun ke tahun, 

selalu bentuk evaluasi yang menjadi biang keladi pembelajaran sastra. Bentuk objektif tes telah 

membangun evaluasi pembelajaran sastra ke arah hafalan dan reproduksi belaka.  

Harus diakui, beberapa pengajar memang telah ada yang membuat evaluasi ke arah 

apresiasi. Terutama ketika pengajar sastra telah banyak mengikuti seminar dan lokakarya 

pembelajaran sastra akhir-akhir ini.  Kendati membuat evaluasi yang apresiatif jauh lebih sulit 

dibanding yang menekankan hafalan, namun beberapa pengajar juga telah ada niat baik menuju 

ke sana.  Evaluasi sastra memang tak mudah dilakukan, karena masing-masing subjek didik 

dapat berpendapat. Setelah membaca sastra, subjek didik akan mengemukakan pendapatnya 

yang beraneka ragam. Karenanya, menuntut kemampuan pengajar sastra untuk mengkategorikan 

subjek didik telah “berhasil” atau “belum berhasil” belajar sastra. 

Jika dirinci, sedikitnya evaluasi pembelajaran sastra harus mencakup empat hal, yakni:  

(1) Evaluasi kemampuan menafsirkan watak. Pemahaman subjek didik terhadap watak 

tokoh sangat penting, selanjutnya dapat diinternalisasi ke dalam dirinya. Watak-

watak mana saja yang sejalan dengan dunia subjek didik, watak mana yang pantas 

ditiru, watak mana saja yang patut dibuang, dll. semua disertai alasan-alasan logis. 

Tingkat kualitas pembebrian alasan itulah yang terkategorikan subjek didik berhasil.  

(2) Evaluasi kesensitifan terhadap bentuk dan gaya. Dalam kaitan ini, subjek didik 

diharapkan mampu menafsirkan bentuk dan gaya yang terdapat dalam karya sastra. 
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Bagaimana tanggapan mereka terhadap bentuk dan gaya, tepat tidaknya pemilihan 

bentuk dan gaya, tingkat estetika karya sastra, dst. Harus dicermati. Subjek didik 

yang berhasil tentu akan mampu menyatakan sinkronisasi bentuk dan gaya dengan 

makna karya sastra, baik secara tersurat maupun tersirat. 

(3) Evaluasi penangkapan ide dan tema. Dalam hal ini, subjek didik yang mampu 

menemukan ide dan tema dengan segala alasan logis, termasuk berhasil dalam 

pembelajaran. Pemahaman atas ide dan tema tersebut harus disertai indikator-

indikator yang jelas. 

(4) Evaluasi terhadap pemahaman unsur-unsur luar karya sastra. Kemampuan subjek 

didik menemukan dan menghubungkan secara kontekstual unsur-unsur ekstrinsik 

sastra, akan mengindikasikan keberhasilan pembelajaran. Hal ini sekaligus 

mengukur penguasaan cabang-cabang ilmu lain di luar sastra.  

(5) Evaluasi terhadap tanggapan perseorangan. Apresiasi sastra memang seharusnya 

berdampak pada pribadi subjek didik. Karena itu tanggapan subjektif dan objektif 

tiap-tiap subjek didik patut dievaluasi juga. Aapakah subjek didik mampu 

menyeimbangkan emosi, terdorong keinginannya, dan tumbuh daya kreativitasnya 

atau tidak.    

Satu hal penting lagi adalah, evaluasi pembelajaran sastra hendaknya dapat mencakup 

berbagai aspek yang musti dimiliki subjek didik. Dalam hal ini, dalam jalur pndidikan pada 

umumnya mereka menggunakan tolok ukur keluaran evaluasi dari teori Bloom, yang meliputi 

domain (ranah): kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga domain pembelajaran ini, yang sering 

banyak hadir dalam pembelajaran sastra adalah domain kognitif. Karena itu, sering dikatakan 

bahwa pembelajaran sastra belum mampu mengevaluasi secara menyeluruh. 

Evaluasi ranah kognitif memang relatif mudah dilakukan, apalagi untuk membuat soal 

pilihan ganda. Pengajar dapat “bermain” dengan kata-kata tertentu untuk menjebak tingkat 

pemahaman kognitif sastra. Melalui ranah ini, akan terdeteksi pemahaman “apa” dan 

“bagaimana” yang bersifat historis dan teoritik tentang sastra. Pengetahuan teori atau 

pengetahuan sastra akan terukur dari aspek ini. Memang harus diakui, ranah kognitif pun sangat 

perlu, tetapi tak berarti hahrus mengesampingkan yang lain. Dua ranah lain, afektif dan 

psikomotor kemungkinan justru lebih penting dalam pembelajaran sastra. Hanya saja, kedua 

ranah ini memang sulit diukur secara objektif. Mengapa? 

Seorang pengajar, memang tak mungkin mengikuti perkembangan sikap dan perilaku 

subjek didik di luar sekolah. Karena itu, kalau pun harus dievaluasi, kedua ranah terakhir tadi 

sifatnya sering konseptual juga. Lebih rumit lagi, pengaruh sastra terhadap sikap, pandangan 
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hidup, perilaku, memang tak akan serta merta muncul. Pengaruh itu akan terakumulasi dengan 

pengalaman jiwa dan pengaruh lingkungan subjek didik. Akibatnya, sulit dilihat atau dievaluasi, 

mana sikap dan perilaku sebagai hasil pembelajaran sastra dan mana yang tidak.  

Problem ranah afektif dan psikomotor dalam evaluasi pembelajaran sastra, telah lama 

muncul dan sampai detik ini sulit dicarikan jalan keluarnya. Misalkan, kita mengevaluasi afektif 

subjek didik dengnan soal: “Setelah membaca novel Para Priyayi, Serat Kalatida karya 

Ranggawarsita, Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dll. apa yang kalian rasakan? 

Adakah pengaruh watak tertentu yang anda dapat teladani, mengapa?” Dari soal ini, jawaban 

verbal pasti yang akan didapatkan. Meskipun soal ini tidak lagi teoritis, tetapi juga belum tentu 

melukiskan kejujuran subjek didik. Padahal, ranah afektif itu sebenarnya harus dijawab jujur, 

jika perlu yang menjawab tindakan nyata. 

Terlebih lagi, kalau harus mengevaluasi aspek psikomotor subjek didik. Apakah setelah 

membaca karya sastra, subjek didik “drastis” terjadi perubahan perilaku?  Hal ini membutuhkan 

proses dan waktu yang relatif lama. Kecuali itu, sampai detik ini, evaluasi psikomotor juga 

belum diakui oleh kalangan akademik akibat tolok ukurnya masih kabur. Ironisnya, sering ada 

subjek didik yang dengan tekun membaca beberapa novel, cerpen, puisi yang sarat nilai-nilai 

humaniora, tetapi justru sikap dan perilaku mereka juga sering menyimpang. Mereka yang secara 

kognitif nilai sastranya tinggi, kadang-kadang sikap dan perilakunya bertolak belakang. 

Akibatnya, pembelajaran sastra “dinyatakan” belum berhasil.  

Hal ini semua, sesungguhnya “sistem” yang harus dilawan. Kalau sistem pendidikan 

masih selalu mendewakan evaluasi pilihan ganda dengan perangkat komputer sebagai penunjang 

korekrsi, tak mengherankan jika beberapa tahun ke depan pembelajaran sastra tinggal kenangan 

pahit. Kini, tinggal kita berani berjuang atau tidak, melawa arus “sistem” yang mengalir deras 

itu, dengan menciptakan soal-soal tes uraian ditambah evaluasi dari observasi langsung pengajar.  

Tingkatan evaluasi pembelajaran sastra dapat menggunakan model taksonomi Bloom 

(Nurgiyantoro, 1988:301-308), yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 

(1) tes kesastraan tingkat ingatan: tes ini sekedar mengungkap kembali fakta, konsep, 

definisi, deskripsi, nama pengarang, nama angkatan, dll. Misalkan: “apa yang 

dimaksud dengan alur, sebutkan pembagian angkatan kesusasteraan, siapa pelopor 

angkatan ‘45”. Bentuk pilihan ganda, misalkan: Di bawah ini adalah tokoh sentral 

novel Atheis, yakni: a….b….c… 

(2) Tes kesastraan tingkat pemahaman: Tes ini menghendaki subjek didik mampu 

membedakan, memahami, menjelaskan, tahu hubungan antar konsep dan lain-lain 

yang sifatnya sekedar mengingat. Misalnya: buatlah ringkasan novel, jelaskan 
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perbedaan soneta dengan pantun. Jika berbentuk pilihan ganda, misalkan: Kalimat di 

bawah ini merupakan kutipan dari novel X, yang bergaya bahasa alegori adalah: 

a…..b…..c….dst. 

(3) Tes kesastraan tingkat penerapan. Tes ini menuntut subjek didik menerapkan 

pengetahuan teoritik ke dalam kegiatan praktis yang konkret. Artinya subjek didik 

dituntut benar-benar untuk “memperlakukan” karya sastra secara nyata. Kemampuan 

aplikatif ini, antara lain berupa: mengubah, memodifikasi, mendemonstrasikan, 

mengoperasikan, dan menerapkan sesuatu hal. Misalkan: ubah wacana dri novel 

Belenggu di atas ke dalam bentuk dialog, ubah tembang dari Serat Wicara Keras di 

atas ke dalam bahasa sehari-hari, tunjukkan gaya bahasa dari kekdua kutipan 

tersebut”. 

(4) Tes kesastraan tingkat analisis. Subjek didik dituntut membaca karya sastra dan 

menganalisisnya. Analisis dapat dari aspek instrinsik dan ekstrinsik karya sastra. 

Misalkan: jelaskan bagaimana pengarang mengembangkan alur dalam novel Layar 

Terkembang karya Sutan Takdir Alisyahbana, bagaimana perwatakan yang dibangun 

oleh pengarang cerpen Karna karya Bakdi Sumanto, jelaskan efektivitas bunyi yang 

digunakan dalam sajak Karta Iya Bilang Mboten karya Darmanto Jatman. Jika berupa 

pilihan ganda: kutipan yang bergaya absurd di atas nampak jelas pada novel: 

a….b….c….d 

(5) Tes keastraan tingkat sintesis. Tes ini menuntut subjek didik mengkategorikan, 

menghubungkan, mengkombinasikan, dan meramalkan hal-hal yang berkenaan 

dengan uusur-unsur karya sastra. Misalkan: jelaskan bahwa antara tokoh Hasan dalam 

Atheis dan Hanafi dalam Salah Asuhan mempunyai persamaan, mengapa Maria 

dimatikan dan justru Tuti yang dikawinkan dengan Yusuf dalam Layar Terkembang. 

Jika berbentuk pilihan ganda: Secara struktural, judul karya sastra di bawah ini 

berhipogram dengan Serat Ramayana: a….b….c….. 

(6) Tes kesastraan tingkat penilaian. Tingkatan ini menuntut subjek didik cermat 

mengevaluasi karya sastra, memberikan komentar dan alasan-alasan estetika. 

Misalkan, tentang masalah ketepatan diksi, ketepatan alur, dll. Kemampuan berpikir 

evaluatif juga terkait dengan perbandingan antar karya sastra. Misalkan: jelaskan 

unsur-unsur kebaruan yang terdapat dalam novel Telegram, mengapa puisi-puisi 

Sutardji Calzoum Bachri tak dapat disamakan dengan puisi-puisi Rendra? 

Khusus untuk mengevaluasi aspek afektif pembelajaran sastra memang tidak mudah. 

Suatu petunjuk untuk mengevaluasi seberapa jauh keterlibatan afektif, antara lain harus ada 
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sesuatu yang dilakukan subjek didik, berupa tingkah laku yang dapat diamati. Misalkan, adalah 

sikap dan kemauan membaca atau menolak karya tertentu. Bila subjek didik menolak berarti 

mereka tergolong avoidance tendency dan jika mereka tak menolak tergolong approach 

tendency.  

Sebagai tolok ukur seorang subjek didik tergolong pada approach tendency, antara lain: 

(a) menyatakan suka terhadap bacaan dan pembelajaran sastra dengan model apa pun; (b) merasa 

memilih bacaan, pentas, dan aspek sastra lainnya dibanding materi bidang lain; (c) ikut aktif dan 

terlibat dalam diskusi; (d) menjawab pertanyaan dengan leluasa, gembira, penuh antusias; (e) 

terdorong untuk bertanya, menyelesaikan tugas, tertarik, dan sering mengunjungi event sastra. 

Penilaian sikap afektif sering menyuslitkan pengajar. Bahkan pengajar memang sering 

teledor terhadap evaluasi sikap subjek didik. Namun demikian, hal ini tidak harus dibiarkan 

begitu saja, melainkan harus tetap diupayakan secara teratur. Yang terpenting, sikap sastra 

subjek didik akan ditunjukkan oleh kemauan keras mereka untuk bersastra. Kemauan itu ditandai 

dengan aneka kegemaran sejumlah aktivitas sastra, seperti membaca sastra yang terbit, 

membolak-balik resensi sastra, ada kemauan membuat ulasan sastra, dan merasa memiliki tradisi 

sastra. Jika di antara aktivitas ini tak satu pun dijalani, tentu pengajar patut mempertanyakan. 

Dalam kaitan itu, Wardani (1981:43) mengemukan konsep nomination procedure yang 

dapat membantu mengukur perasaan, sikap, dan minat subjek didik terhadap sastra. Caranya 

dengan mengajukan beberapa pertanyaaan: (a) sebukan tiga novel yang paling anda sukai, (b) 

sebutkan dua penyajian sastra yang paling menarik, (c) sebutkan tiga pengarang yang anda 

senangi, (d) sebutkan kegiatan sastra yang paling membosankan, (e) sebutkan pementasan drama 

yang paling anda senangi. Cara menskor, untuk butir yang paling menarik diberi skor 1, bila 

dinyatakan membosankan akan kehilangan satu skor, jadi skor –1. 

Sayangnya, apa yang evaluasi demikian belum disertai alasan. Padahal, alasan subjek 

didik menyenangi karya sastra tertentu itu yang tak boleh dilupakan dalam proses pembelajaran. 

Karena itu, meskipun evaluasi minat itu bersifat subjektif, saya menambahkan agar ada alasan 

yang jelas. Ketertarikan terhadap suatu karya dan kebosanan tentu ada sejumlah argumentasi 

yang sifatnya kejiwaan. Jika argumentasi mereka memang dapat diterima, tentu pengajar pun 

harus mengangguk, setuju. 

Yang paling penting, esensi dari evaluasi pembelajaran sastra mampu 

mengaktualisasikan berbagai hal, antara lain: (a) resepsi subjek didik terhadap karya: hal ini 

ditandai oleh kegemaran, tak menolak membaca sastra, kefanatikan terhadap karya tertentu, dll; 

(b) respon subjek didik: ditandai dengan tanggapan yang memuaskan terhadap karya yang 

dibaca, memiliki alasan atas dasar pengalaman untuk mengomentari bacaan, dan 
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menindaklanjuti dengan perilaku nyata; (c) menghargai karya: ditandai mau mengungkapkan 

keindahan, artistik, dan nilai-nilai dalam karya sastra, mau menunjukkan kekurangan dan 

kelebihan karya; (d) mau mengidentifikasi nilai-nilai sastra: ditandai mau mengkategorikan, 

mendeskripsikan, dan memilahkan nilai-nilai tertentu dalam sastra; (e) mewatak: ditandai oleh 

sikap subjek didik yang mau menjadikan karya sastra sebagai kebutuhan untuk memperoleh 

pengalaman, mau mencari dan menemukan karya-karya kesukaannya.  

Dari taksonomi tersebut, pengajar dapat mengarahkan sendiri dalam evaluasi sehingga 

apa yang akan dicapai benar-benar terwujud. Namun demikian, memang harus disadari, karena 

sebagai besar pembelajaran sastra di tingkat SD-SMU bersifat integrated, juga perlu kecerdasan 

pengevaluasi. Sastra hanya bagian dari materi Bahasa, karena itu pengajar perlu memikirkan hal 

ini lebih jauh. 

Gabungan bahasa dan sastra pun tidak harus disalahkan, karena keduanya juga saling 

melengkapi. Di samping itu, hal tersebut juga mengingat pembagian waktu dan efektivitas 

pembelajaran. Yang perlu dipahami, adalah karya sastra bukan semata-mata karya bahasa 

melainkan juga karya seni. Itulah sebabnya evaluasi sastra memerlukan perangkat khusus yang 

kadang-kadang berbeda dengan evaluasi bahasa. 
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Abstrak 

 

Dibandingkan dengan pembelajaran bahasa, pembelajaran sastra lebih sering menjadi polemik 

karena lebih banyak pihak yang peduli: guru, sastrawan, ahli sastra, dan masyarakat umum. Dari 

tahun ke tahun ada saja yang mengatakan bahwa pengajaran sastra kurang berhasil dengan 

berbagai indikator, meskipun diakui bahwa sastra adalah dunia segelintir orang. Agar 

pembelajaran sastra dapat berlangsung dengan efektif, guru harus merencanakannya dengan baik. 

Di samping mempersiapkan diri dengan baik sebagai guru sastra, seorang guru harus memahami 

dengan benar hakikat pengajaran sastra sebagai apresiasi, bukan sebagai kritik. Di samping itu, 

pemilihan materi yang relevan, metode yang interaktif, dan asesmen yang otentik juga sangat 

diperlukan. 

 

Kata kunci: perencanaan; apresiasi sastra; guru ideal. 

 

A. Pendahuluan 

Sastra diajarkan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah dalam 

kaitan (terintegrasi) dengan pengajaran bahasa (Indonesia).  Di perguruan tinggi, sastra tidak lagi 

diajarkan, tetapi diteliti sesuai dengan tingkat pendidikan mahasiswa. Dosen (seharusnya) tidak 

lagi memperkenalkan aspek elementer sastra kepada mahasiswa, tetapi mengajak atau melatih 

mahasiswa untuk mengkaji dan meneliti karya sastra sebagai entitas yang berdiri sendiri (bisa 

jadi terlepas dari mengkaji dan meneliti bahasa). Jadi yang dimaksud dengan perencanaan 

pengajaran sastra dalam makalah ini adalah segala sesuatu yang perlu dipersiapkan dalam rangka 

memperkenalkan (dan mengapresiasi) sastra kepada siswa di sekolah. 

Pembelajaran kemampuan bersastra (membelajarkan siswa untuk memahami, 

menghayati, menginterpretasi, dan bahkan mencipta karya sastra) tidak sesulit yang dibayangkan 

banyak orang (guru). Pembelajaran sastra itu (seharusnya) menarik dan menyenangkan karena 

bahan yang akan dibelajarkan itu sendiri sudah menarik dan menyenangkan (karya seni sastra, 

kreatif). Apabila karya sastra jadi tidak menarik di dalam kelas, tentu ada sesuatu yang belum 

beres di kelas itu sehingga hal yang seharusnya menarik jadi membosankan. Kebosanan itu 

dapat bersumber dari banyak elemen pembelajaran seperti guru, materi, dan fasilitas pendukung 

lainnya. Namun, guru faktor dan aktor utama yang menjadikan pengajaran sastra itu menarik 

atau membosankan. 

Masalah yang (kata orang) sering terjadi adalah bahwa pembelajaran sastra belum 

mampu “membuka mata” siswa terhadap daya tarik sastra. Kalau sekadar menghafal nama 
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pengarang, judul karya, dan periodisasi sastra saja memang belum cukup menarik bagi siswa. 

Sekadar menentukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra, tanpa mengaitkannya 

dengan pengalaman siswa juga belum mampu membuka mata siswa. Sekadar membaca puisi 

atau menentukan rima juga belum mampu memunculkan kreativitas pada siswa. Pembelajaran 

sastra baru dapat menarik perhatian siswa apabila karya yang dipilih dan pembelajaran yang 

dilaksanakan dapat menjemput pengalaman, tanggapan, dan kreativitas siswa (Khatib, 

2011). Untuk ini diperlukan persiapan atau perencanaan dan kesiapan guru dan sumber berupa 

karya sastra.  

Sejak pemberlakukan Kurikulum 2013 (Permen No. 23 Tahun 2013), isi (KI/KD) mata 

pelajaran Bahasa Indonesia mengalami perubahan cukup signifikan. Pembelajaran bahasa 

Indonesia disebut berbasis teks, artinya, siswa mempelajari berbagai jenis teks mulai dari 

memahami konsepnya (teks tertentu), contohnya (model teks tertentu), sampai pada 

memproduksi teks itu. Untuk mempelajari berbagai macam teks yang ada maka ditetapkan 5 teks 

setiap tahun (Dalam Permen Nomor 24/2016 jumlah teks yang harus dipelajari siswa setiap 

tahun menjadi 8 untuk SMP dan 9 untuk SMA). Sebenarnya, sulit mendapatkan akses terhadap 

hasil evaluasi (setelah uji-coba) K-13 itu sehinga yang ditambah adalah jumlah teks yang harus 

dipelajari sswa. Padahal, aspek yang banyak dikeluhkan guru di lapangan adalah sulitnya 

mengajarkan teks itu kepada siswa; rumitnya sistem penilaian, sulitnya mendapatkan bahan ajar 

selain buku yang disedakan BSNP, dll. 

Salah satu aspek yang sering mendapat perhatian dalam setiap perubahan kurikulum 

Bahasa Indonesia adalah posisi pengajaran sastra. Selalu saja dipersoalkan bahwa porsi 

pengajaran sastra makin sedikit, malah disebut sudah tidak ada lagi sastra dalam kurikulum 

karena seperti dalam Kurikulum 2004/2006, yang ditonjolkan adalah mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis. Dalam kerangka besarnya memang tidak disebut kata “sastra” karena 

yang ditonjolkan adalah empat keterampilan berbahasa. 

Dalam K-13 terdapat beberapa teks sastra yang menjadi materi pelajaran seperti teks 

fiksi, novel, cerpen, puisi, drama, dan teks sastra kalasik seperti hikayat dan pantun. Namun, itu 

masih dianggap sedikit. Porsi sastra yang dianggap sedikit itu memunculkan pikiran-pikiran liar, 

misalnya (1) bagaimana mungkin siswa memahami sastra kalau nol (diwajibkan membaca) buku 

sastra di sekolah; (2) pelajaran bahasa Indonesia tidak melatih siswa menulis sastra; (3) guru 

sastra harus terpisah dari guru bahasa; (4) sebaiknya mata pelajaran sastra terpisah dari mata 

pelajaran bahasa; (5) mata kuliah kesastraan harus ditambah dalam rangkaian mata kuliah dalam 

Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia (S-1); (6) diperlukan penataran besar-besaran tentang sastra 

bagi guru-guru bahasa Indonesia, dan sebagainya. 
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Pada kesempatan ini, saya dimita panitia untuk mendiskusikan perencanaan pengajaran 

sastra. Tentulah yang dimaksudkan di sini adalah pembelajaran (learning, instruction) sastra di 

sekolah, sebagai apresiasi, bukan studi (study, research) sastra sebagaimana di perguruan tinggi 

karena di perguruan tinggi tidak ada pembelajaran sastra, hanya ada studi (study, research) 

sastra. 

 

B. Guru Sastra Ideal 

Pada dasarnya pengajaran sastra adalah upaya pengembangan apresiasi sastra siswa, yaitu 

menumbuhkan rasa menghargai terhadap cipta sastra sebagai salah satu bentuk pengungkapan 

ide (salah satu jenis teks). Dalam kaitan ini, sastra dianggap sebagai salah satu jenis teks di 

samping berbagai jenis teks yang ada disekitar kita yang (perlu) kita pahami, gunakan, dan 

ciptakan. Dengan begitu, kemampuan apresiasi dan refleksi (juga kepekaan) terhadap sastra 

diharapkan berkembang dan kecintaan siswa terhadap sastra semakin tinggi, daya ungkap siswa 

menjadi lebih baik. Andaikan ada satu dua siswa yang berbakat menciptakan karya sastra (pada 

akhirnya menjadi sastrawan), itu hanya bonus dan tidak merupakan tujuan utama pengajaran 

sastra. Pada akhirnya, orang yang benar-benar mampu menciptakan karya sastra hanya segelintir 

kecil dan dari masa ke masa dan di mana saja, kondisinya tetap begitu. 

Untuk melaksanakan pembelajaran yang apresiatif itu diperlukan guru dengan 

kompetensi tertentu. Seperti apa profil ideal guru sastra? Selama beberapa semester, saya 

membimbing mahasiswa dalam mata kuliah “Pengajaran Keterampilan Apresiasi Sastra”. Mata 

kuliah ini saya arahkan pada “bagaimana mengajarkan kemampuan apresiasi sastra kepada 

siswa”. Pada minggu pertama, biasanya, saya meminta mahasiswa menceritakan pengalamannya 

tentang pembelajaran sastra (yang paling menarik dan yang paling tidak menarik) yang 

dilakukan gurunya semasa belajar di sekolah menengah. Secara bergantian, mahasiswa 

menceritakan pengalaman mereka. Hal yang menjadi fokus saya adalah (1) apakah mereka 

tertarik pada sastra atau tidak; (2) apakah mereka berbakat jadi guru sastra atau tidak; (3) apakah 

mereka mampu menyampaikan pikiran dan perasaan dengan komunikatif atau tidak.  

Dari rata-rata 30 mahasiswa, saya melihat dan mendengarkan lebih kurang lima orang 

mahasiswa yang mempu menceritakan pengalamannya dengan baik. Satu orang mengatakan 

bahwa ia sangat senang membaca karya sastra dan belajar apresiasi sastra. Ia bercerita bahwa 

gurunya mengajarkan tentang mengubah cuplikan novel menjadi naskah drama.  Pertama, 

katanya, gurunya menjelaskan bahwa karya sastra dapat diciptakan melalui saduran dari karya 

sastra yang lain. Kedua, gurunya memberi contoh bentuk hasil saduran dari satu halaman novel 

menjadi beberapa dialog. Ketiga, gurunya menjelaskan bahwa dialog tidak mesti sama dengan 
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yang terdapat di dalam cuplikan novel, yang harus sama/mirip adalah jalan ceritanya. Keempat, 

gurunya meminta siswa secara berkelompok menentukan beberapa halaman novel (novel apa 

saja) yang akan disadur menjadi naskah drama. Kemudian, kelima,  siswa bekerja selama lebih 

kurang satu jam untuk mengubah cuplikan novel menjadi beberapa dialog, dan keenam, siswa 

diminta untuk membacakan hasilnya ke depan kelas dan meminta tanggapan dari teman-

temannya. Ketujuh, diskusi diadakan untuk menanggapi hasil saduran itu. Akhirnya, kedelapan, 

guru dan siswa merefleksi kegiatan pembelajaran itu. 

Mahasiswa yang satu itu saya anggap (nanti) pantas menjadi guru sastra Indonesia. 

Pertama, ia menyatakan suka pada sastra, membaca banyak karya sastra, dan senang menyadur 

cuplikan novel menjadi drama seperti diminta gurunya. Kedua, ia menyatakan senang apabila 

jam pelajaran sastra tiba karena akan ada kesempatan untuk berbicara/menulis tentang sastra. 

Ketiga, ia mampu menyampaikan pengalamannya dengan cara dan bahasa yang mudah 

dipahami/komunikatif. Menurut saya, kualifikasi itulah yang harus dipunyai oleh seorang calon 

guru bahasa dan sastra Indonesia: suka sastra dan padai bicara. Jika modal itu tidak atau 

kurang dipunyai oleh (calon) guru, sulit terjadi 

pengajaran sastra yang menarik, yang dapat 

mengajak siswa terlibat dalam merespons karya 

sastra.1 Kalau sudah tidak suka, sebagus apapun 

RPP dibuatkan untuk guru itu, tetap saja tidak akan 

terjadi pembelajaran yang menarik, menyenangkan, 

berkualitas, dan apresiatif. 

Suka sastra terlihat dari banyaknya 

membaca karya sastra (Indonesia dan terjemahan, 

sastra umum, sastra remaja, dan sastra anak-anak); 

senang membicarakan karya sastra; pandai (bisa) 

membaca puisi di depan penonton; suka/sering 

mengarang (menyadur, mencipta). Pandai bicara 

dimaksudkan mampu menjelaskan pikiran dan 

perasaan dengan lancar, tepat dan komunikatif, dan 

dengan suara yang cukup kuat. Bagi seorang guru 

                                                           
1 Di sekolah kita, suasana yang sering terjadi adalah siswa kurang mau bertanya, kurang inisiatif; kalau ditanya juga 

tidak menjawab. Mungkin ini salah satu bentuk kegagalan pengajaran bahasa Indonesia. Mungkin siswa kita 

belum memahami (karena belum ditanamkan) apa yang disebut dengan “work ethic”, yaitu bekerja sekeras-

kerasnya untuk mencapai prestasi yang excellent sehingga mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Mungkin 

juga mereka (siswa kita) kurang mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang menantang kepekaan intelektual, 

emosional, dan spiritualnya. 

Saya pernah membaca buku Chiken Soup: 

Jiwa Seorang Guru. Buku itu merupakan kisah-

kisah sukses guru-guru Amerika dalam mengajar. 

Bagaimana seorang guru menjadi teladan bagi 

muridnya, membagkitkan motivasi dan harga diri.  

Suatu kali, di pinggiran kota Launceston, 

Tasmania, saya melihat seorang mahasiswi akan 

berpapasan dengan seorang perempuan tua. Dari 

jarak 20 meter sebelum berpapasan, sang 

mahasiswi menjatuhkan tas punggungnya, 

kemudian ia berdiri menunggu perempuan tua itu 

menghampirinya, dipeluk dan diciumnya 

perempuan tua itu, bicara sekadar “say hallo”, 

mereka berpisah lagi.  

Teman saya (dosen Univ. Tasmania) 

mengatakan, ia guru SD daerah ini, sangat pandai 

memotivasi dan membangkitkan harga diri 

muridnya.  

Adegan itu hanya mungkin terjadi apabila 

guru benar-benar peduli dan pembangkit motivasi 

dan harga diri murid-muridnya; tidak pernah 

mengucapkan kata-kata yang merendahkan murid-

muridnya.. 
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sastra, sebenarnya, belum cukup hanya suka sastra dan pintar bicara. Ia juga seorang yang 

memahami hakekat dan tujuan pengajaran sastra; pintar memotivasi, membangkitkan inisiatif, 

dan memicu kreativitas siswa; mampu menciptakan berbagai bentuk kegiatan belajar; bijaksana 

dalam mempertimbangkan perasaan siswa. 

Guru yang diharapkan menjadi pembimbing kelas apresiasi dan kreativitas sastra adalah 

yang mau mendengarkan pendapat dan keyakinan siswa. Menghargai keberadaan (kelebihan dan 

kekurangan) siswa akan memperkaya pengalaman, ide, dan pikiran dalam mendiskusikan 

sesuatu. Untuk itu, guru harus mampu “mengalirkan tanpa membendung”; “memfasilitasi tanpa 

mendikte”, dan mengembangkan sikap hubungan timbal balik yang saling menghargai dengan 

siswanya (Freire mendefinisikan hubungan ini dengan “I-thou relationship between two 

subject.”). Hal ini berarti bahwa guru perlu mempertimbangkan siswa sebagai individu yang 

sama dalam satu situasi komunikasi dua arah yang sesungguhnya. Perlu dibangun sikap respek 

dan rendah hati dalam suatu hubungan yang kolaboratif. Pendeknya, siswa belajar dari guru dan 

guru belajar dari siswa (guru pembelajar).  

Mungkin, beberapa di antara kita (para guru) sudah memiliki sebagian kompetensi itu. 

Namun, lebih daripada itu adalah sikap peduli terhadap bidang studi (bahasa dan sastra 

Indonesia). Kepedulian akan memunculkan kompetensi-kompetensi dan sikap-sikap di atas. 

Kepedulian membuat kita selalu risau apabila nilai siswa rendah dalam UN, Pra-UN, atau ujian 

semester. Kepedulian membuat kita selalu berusaha, belajar, untuk menguasai bidang studi dan 

teknik-teknik pembelajarannya. Kepedulian membuat kita ingin mendiskusikan bersama kolega 

tentang keberhasilan dan kegagalan yang pernah kita alami di kelas. Guru yang peduli tidak 

melulu menyalahkan siswa apabila nilai siswa rendah atau siswa merasa sulit menguasai 

pelajaran atau kurang mampu merespons karya sastra. Guru yang peduli tidak akan mengatakan, 

“Susah, semua sudah saya lakukan dalam menerangkan pelajaran, siswa tetap tidak mengerti, 

anak itu yang tolol!” Kalau tidak, Anda hanya petugas, penyampai informasi, bukan guru. 

Kepedulian terbentuk dari “jiwa keguruan”. Kepada mahasiswa saya selalu mengatakan, 

“Bangunlah jiwa keguruan kalian; bacalah cerita-cerita tentang pengalaman guru yang sukses; 

mulailah melihat siswa sebagai pribadi potensial yang siap untuk dikembangkan; jangan lihat 

mereka sebagai anak dungu yang perlu diajarkan. Mereka datang ke sekolah untuk belajar, bukan 

untuk dihajar. Jangan jadikan hasil ujian untuk memberi label siswa ini pintar dan siswa itu 

bodoh. Marilah kita belajar membuat siswa kita “menjatuhkan tas punggungnya” ketika bertemu 

dengan kita!”  



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

26 
 
 

C. RPP Pembelajaran Sastra  

Saya membaca kumpulan RPP tahun 2012 yang dibuat guru-guru SMP dan SMA lewat 

MGMP di Sumatera Barat. Hampir semua RPP terdiri atas 3-4 halaman. Dua pertiga (2/3) 

halaman pertama diisi dengan identitas sekolah, salinan SK/KD, indikator, dan tujuan 

pembelajaran. Kemudian dicantumkan materi pelajaran yang, pada umumnya, hanya definisi. 

Bagian berikutnya adalah metode pembelajaran, yang dicantumkan adalah tanya jawab, diskusi, 

CTL, penugasan, dan pendekatan komunikatif. Lalu, ada kegiatan pembelajaran yang dibagi tiga: 

pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan diisi dengan doa dan absensi; kegiatan 

inti dibagi tiga juga, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Selanjutnya dituliskan beberapa 

sumber bahan dan diakhiri dengan penilaian. 

Dari segi unsur/struktur RPP tidak adayang salah, memang hanya itu unsur RPP. Akan 

tetapi, isi setiap unsur RPP itu saya lihat perencanaan pembelajaran belum lengkap. Perencanaan 

pembelajaran sangat penting agar terlaksana pembelajaran yang efektif (yang mencapai tujuan). 

Pembelajaran tidak cukup diandaikan sebagai kegiatan rutin saja, tetapi kegiatan bermakna, 

penuh pesan, yang harus dilakukan secara sistematis dan prosedural. Apabila guru tidak siap 

(tidak mempersiapkan bahan, prosedur, penilaian, remedial, termasuk mental, dll) maka 

pembelajaran mudah jatuh ke rutinitas kosong. Mengembangkan Silabus dan RPP dengan baik 

merupakan upaya guru mensistematikkan pembelajaran, membuat pembelajaran dapat terlaksana 

secara ilmiah, dan ini salah satu ciri pembelajaran yang efektif (McKenzie, 2004). 

Dalam mengembangkan RPP yang sistematis dan prosedural, tentulah diperlukan 

pemahaman yang baik tentang tujuan-tujuan pembelajaran yang dalam KBK (K-04 dan K-13) 

disebut kompetensi. Ha yang perlu dipahami adalah, pertama, sumber teks, apakah lisan atau 

tertulis, artinya apakah siswa diminta mendengarkan atau membaca informasi. Sering terjadi di 

kelas, pada KD “Mendengarkan Cuplikan Cerpen” guru membagikan foto kopi cuplikan cerpen 

kepada siswa. Cara seperti ini telah menyalahi pesan KD. 

Selain itu perlu juga diperhatikan level-level KD mulai dari mengidentifikasi, 

menemukan unsur, membedakan, mengklasifikasi, menangkap makna, menyusun teks, 

menyajikan, membuat peta pikiran, menelaah, meringkas, menyimpulkan, memerankan, dan 

mengabstraksi. Level-level itu dimaksudkan agar pembelajaran sastra mencakup ranah 

pengetahuan dan keterampilan.2  

Materi pokok pelajaran sastra adalah karya sastra, bukan teori sastra, kritik sastra, dan 

sejarah sastra. Karya sastra harus ada pada setiap kali pembelajaran sastra sesuai dengan amanat 

                                                           
2 Dalam pembelajaran bahasa/sastra tidak ada ranah psikomotor. Menulis dan berbicara bukanlah psikmotor, tetapi 

keterampilan kognitif level tinggi (aplikasi, kreativitas). 
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KD. Setiap sesi pembelajaran sastra tidak cukup hanya diisi dengn cerita tentang apa sastra, apa 

struktur sastra, apa ciri khas bahasa sastra, unsur intrinsik dan ekstrinsik, dsb.  

Kurikulum tidak menyatakan cipta sastra yang mana yang akan dipelajari siswa. 

Biasanya, penulis buku teks yang mencoba menerjemahkan cipta sastra yang mana yang akan 

dijadikannya sebagai bahan ajar dalam bukunya. Agar pelajaran sastra menjadi sesuatu yang 

menarik dan serius, cipta sastra yang dijadikan bahan ajar mestilah yang bermutu (tanyakan 

sastrawan dan ahli sastra). Maley (2001) menerangkan bahwa pemilihan teks sastra untuk 

pembelajaran di sekolah merupakan faktor sangat krusial karena terkait dengan perkembangan 

bahasa anak, pengayaan personal, dan apresiasi budaya.  

Memang sulit, kontroversial, dan subjektif kriteria yang akan digunakan dalam 

pembelajaran sastra dan mungkin setiap guru mempunyai kriteria yang berbeda dalm hal 

memilih bergantung pada tujuan dan level siswa. Akan tetapi, setidaknya ada kriteri umum yang 

disepakati oleh guru pada umunya. Pada umunya, guru akan sepakat bahwa kita harus memilih 

teks yang terkait dengan pengalaman personal siswa, latar belakang budaya, dan level bahasa 

siswa (McRae (1997:49). Akan tetapi, bagaimana kita tahu bahwa suatu teks sastra terkait 

dengan pengalaman personal siswa, latar belakang budaya, dan level bahasa siswa? Untuk itu, 

guru perlu mempertimbangkan minat, kebutuhan, latar belakang budaya, level bahasa, usia, 

kematangan intelektual, pemahaman emosional, dan latar belakang sastra itu sendiri. Cerpen 

tentang pernikahan yang berantakan, novel berisi cerita pembunuhan, atau puisi yang hanya 

beberapa kata tidak/belum cocok untuk siswa SMP. Mereka memerlukan fantasi, kegembiraan, 

dan tidak terlalu simbolik. Pilihlah teks sastra yang relevan dengan mereka secara personal, 

jangan pilih yang terlalu impressionalistis. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, setidaknya ada tiga level pertanyaan yang disiapkan 

guru untuk setiap teks sastra yang dipelajari: fakta apa yang terdapat dalam teks sastra; 

pengalaman apa yang dapat disandingkan siswa sehubungan dengan fakta itu; apa pendapat 

siswa tentang fakta itu. Ketiga level pertanyaan itu akan membantu siswa dalam menelaah dan 

berlatih menulis sastra.  

Perlu juga diingat bahwa latihan menciptakan dalam pembelajaran sastra, pada dasarnya, 

adalah (a) latihan bercerita (bagaimana cara yang baik menceritakan sesuatu kepada pihak lain), 

(b) latihan memilih simbol/diksi/ (bagaimana memilih perumpamaan (majas) yang tepat untuk 

membuat sesuatu jadi lebih terang); (c) latihan menyusun dialog (bagaimana teknik menyusun 

dialog agar menghasilkan cerita).3 Semua keterampilan itu akan membantu siswa memperkuat 

                                                           
3 Suatu kali saya bertanya kepada mahasiswa yang sedang berlatih menulis persiapan mengajar dengan topik 

mendongeng, “Mengapa siswa perlu berlatih mendongeng; apakah semua siswa harus pandai mendongeng?” Sang 
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daya ungkapnya ketika berbicara atau menulis, tidak hanya untuk keperluan formal, tetapi juga 

untuk kehidupan sehari-hari. Lihatlah di sekeliling kita, banyak orang yang tidak mampu 

mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan tepat (runtut = selaras, bersesuaian; runtun = 

berturut-turut, berderet-deret) karena tidak terlatih (mungkin tidak pernah belajar sastra; tidak 

pernah membaca sastra; tidak pernah membaca tulisan yang “enak dibaca”).  

Pada akhirnya, guru harus menilai kinerja siswa. Alat penilaian (assessment) perlu 

dipersiapkan dengan tepat sesuai dengan kompetensi yang diminta di dalam silabus dan RPP. 

Sesuai dengan tuntutan dan tuntunan dalam implementasi K-13, guru diminta menggunakan 

penilaian otentik atau penilaian kinerja, yaitu model penilaian yang menuntut siswa melakukan 

tugas sebagaimana dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Muller, 2012). 

Berbeda dengan penilaian tradisional yang meminta jawaban yang benar, meskipun tidak 

berkaitan dengan kehidupan nyata siswa, dalam penilaian otentik yang dituntut  adalah produk 

kerja siswa dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Meskipun sulit diskor dengan 

tingkat reliabilitas yang tinggi, penilaian otentik lebih dekat dengan kenyataan sehari-hari karena 

yang diutamakan adalah bukti kinerja (Wiggins, 1998). Bentuk penilaian ini cocok dengan 

pembelajaran apresiasi sastra, terutama untuk menilai kompetensi produktif (menulis dan 

berbicara). 

Beragam bentuk penilaian dapat dipersiapkan guru seperti penilaian kinerja (termasuk 

rubriknya), penilaian portofolio (juga dengan rubriknya). Yang perlu diingat, penilaian dalam 

pembelajaran apresiasi sastra lebih diutamakan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan 

untuk meningkatkan kinerja siswa, tidak semata-mata mendaptkan angka untuk mengisi laporan 

hasil belajar. 

 

D. Simpulan  

Pembelajaran sastra yang berhasil amat ditentukan oleh guru sastra yang menyukai sastra 

dan pandai membelajarkan siswa. Pembelajaran sastra tidak sama dengan pembelajaran fakta-

fakta; pembelajaran sastra terfokus pada apresiasi karya seni dan setiap karya seni dibangun tas 

dasar budaya tertentu. Guru sastra yang ideal akan membuat perencanaan pembelajaran dengan 

baik agar pembelajaran apresiasi juga terjaga keilmiahannya, tidak sekehendak hati guru saja. 

Bagaimanapun pembelajaran harus ilmiah berdasarkan kurikulum yang berlaku. 

 

                                                                                                                                                                                           
mahasiswa menjawab “Ya” karena hal itu adalah kompetensi dasar dalam kurikulum. Saya jelaskan bahwa 

mendongeng hanyalah sarana untuk menguasai substansi pelajaran, yaitu berlatih dalam hal lafal, intonasi, 

ekspresi, mimik, gerak, dan kelancaran berbahasa. Semua substansi itu diperlukan dalam berkomunikasi. Jadi, 

pelajaran mendongeng, pada dasarnya, bukan untuk mencetak pendongeng-pendongeng, meskipun satu dua siswa 

itu nanti akan menjadi pendongeng. 
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A. Bacalah  

Tidak ada suatu kajian atas karya sastra dapat dilakukan secara serius dan mendalam 

tanpa didahului oleh aktivitas membaca. Bahkan, proses mengkaji sebuah karya sastra telah 

dimulai sejak kita membaca teks itu, meskipun tujuannya pertama-tama hanya untuk 

memperoleh gambaran awal dulu tentang isi teks. Membaca dengan tujuan mengkaji karya dapat 

dibandingkan dengan aktivitas kunjungan lapangan dalam sebuah riset untuk mengumpulkan 

data. Jadi, ada yang berbeda antara membaca dengan tujuan untuk mengkaji teks dan membaca 

dengan tujuan untuk membunuh waktu atau mencari kesenangan. Sebagian orang bahkan 

percaya bahwa, untuk mengkaji teks, aktivitas membaca ini harus dilakukan lebih dari sekali 

atau berulang-ulang agar pengkaji memperoleh pemahaman yang komprehensif atas karya. 

Ini mungkin terdengar sebagai sesuatu yang tidak penting untuk dinyatakan atau 

dianggap sebagai pernyataan tentang sesuatu yang sudah dengan sendirinya harus terjadi sebagai 

prasyarat agar proses pengkajian dapat dimulai. Akan tetapi, percaya atau tidak, dewasa ini 

semakin banyak orang yang tidak sungguh-sungguh membaca sebuah teks saat mereka akan 

masuk ke dalam kerja kajian sastra. Hal ini terjadi Karena kemajuan teknologi informasi yang 

memungkinkan kita dengan cepat dapat menemukan segala sesuatu yang telah dikatakan orang 

mengenai karya yang akan kita kaji. Maka, alih-alih membaca keseluruhan karya, tampaknya 

lebih praktis membaca apa kata orang tentang karya tersebut seolah-olah keduanya adalah hal 

yang identik, yakni bahwa membaca ulasan orang atas sebuah karya sama dengan membaca isi 

karya itu sendiri. Sekali lagi, hal demikian ini terjadi berkat kehadiran teknologi informasi yang 

membantu kita menemukan apa saja dengan cepat dan mudah. 

Seseorang bisa saja memberi kesan bahwa ia telah membaca tuntas sebuah karya karena 

kefasihannya dalam mengupas dan menjelaskan isi karya itu kepada orang lain. Namun, di masa 

kini, siapa yang dapat menjamin bahwa seluruh pengetahuan itu tidak diperoleh dari mesin 

pencari melainkan dari membaca sendiri teks yang dikupas? Oleh karena itu, musuh utama kerja 

kajian sastra pada masa kini adalah kegagalan untuk membaca, di dalam artian yang tradisional. 

Teknologi memungkinkan seseorang berceloteh dengan lancar tentang sebuah karya sastra tanpa 

ia harus repot-repot membaca dulu karya itu halaman demi halaman dari awal hingga akhir. 
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‘Membaca instan’ seperti ini membuat banyak orang tetap ‘buta sastra’ atau mengalami iliterasi 

sastra, walaupun mereka mampu mengatakan banyak hal tentang sastra. 

Ini barangkali sebuah persoalan pelik yang dihadapi banyak guru di kelas dalam proses 

mengajar sastra atau mengajarkan bagaimana cara melakukan kajian sastra kepada muruid-

muridnya. Generasi muda yang sangat piawai dalam menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi ini mampu mengerjakan setiap tugas dari guru mereka tanpa perlu membuang 

banyak waktu untuk berpikir dan mengolah pengetahuan yang didapat karena yang perlu 

dilakukan tinggal copas (copy and paste) berbagai informasi relevan yang mereka bisa temukan 

di mesin pencari. Tinggalah sang guru termangu-mangu mencoba mengira-ngira apakah hasil 

kerja muridnya ini betul buah jerih payahnya sendiri ataukah hasil plagiarisme yang kian hari 

kian sulit dilacak. Guru yang semestinya bangga dengan kemampuan muridnya kini terpaksa 

harus meragukan apakah kemampuan itu palsu atau sejati. 

Membaca sastra berangkat dari kesadaran bahwa ini adalah sebuah perjalanan yang 

mungkin saja nyaman tetapi harus ditempuh dengan jeli dan cermat. Sedari mula, pembaca sudah 

dituntut untuk awas terhadap berbagai tanda, seperti seorang pengendara di jalan, yang 

mengarahkan dirinya ke tujuan akhir. Ada kalanya, pembaca justru disesatkan oleh tanda-tanda 

yang sengaja dipasang keliru, seperti pengendara yang tersesat akibat mengikuti tanda yang 

salah. Memang dia tidak celaka, tetapi dia harus memutar kembali ke awal dan mencari petunjuk 

arah yang benar. Juga tak jarang terjadi, di sepanjang perjalanan si pembaca tersendat-sendat 

gerak majunya oleh berbagai peristiwa yang ditemuinya, sehingga waktu tempuh menuju tujuan 

akhir menjadi panjang dan lama. 

Guru melatih murid-muridnya membaca agar mereka mahir menemukan tanda-tanda 

sehingga dapat memperkirakan apa yang akan dijumpai di depan dan di mana tujuan akhir 

perjalanan berada. Pembaca mahir akan mampu membaca sebuah karya sastra seperti seorang 

penggemar sepakbola sedang menonton sebuah pertandingan. Selama pertandingan berjalan, ia 

mampu mengikuti dan memahami setiap gerak yang terjadi di lapangan. Kapan sebuah 

pelanggaran terjadi, apa penalti bagi pelanggaran itu, tim mana yang bermain cerdik, ke mana 

arah pertandingan akan berujung, dan tim mana yang diperkirakan akan menjadi pemenang, 

meskipun pertandingan masih jauh dari berakhir. Pembaca mahir bersorak, bertepuk tangan, dan 

berseru menyemangati tim favoritnya karena ia mengerti jalannya pertandingan, bukan semata 

karena ia menyukai salah satu tim secara membabi buta. 

Ketika pertandingan berakhir, pengggemar sepakbola yang paham aturan main olahraga 

sepakbola merasakan kepuasan yang besar bukan hanya karena timnya memenangkan 

pertandingan, tetapi juga karena ia mampu mengapresiasi permainan kedua tim di lapangan dan 
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mengerti betul jalannya pertandingan. Kesenangan hatinya tidak bersumber dari tindakan latah 

atau ikut-ikutan para penggemar lain yang bersorak dan berjingkrak tanpa dirinya sendiri paham 

apa yang berlangsung di lapangan. Perasaan seperti inilah yang seyogyanya dapat terjadi pada 

murid-murid di kelas karena seorang guru berhasil menanamkan kemahiran membaca sastra 

ketika mereka selesai membaca sebuah karya. Sebaliknya, kegagalan untuk menikmati dan 

memahami jalannya sebuah alur cerita akan menimbulkan kebosanan dan keterasingan pada 

murid. 

 

B. Bagaimana Cara Membaca? 

Setiap orang dipastikan memiliki suatu rutinitas, yakni serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara berulang-ulang secara teratur sehingga hampir menjadi otomatis. Misalnya, 

saya selalu berangkat kerja pada pukul 6.30 pagi dan melalui rute yang sama untuk mencapai 

kantor. Pemandangan yang saya temui hampir selalu sama. Bahkan, beberapa wajah di pinggir 

jalan menjadi cukup familiar sebab saya melihat mereka setiap kali lewat jalan-jalan itu: tukang 

bengkel motor di dekat halte bis, ibu penjual gorengan, timer yang mencarikan penumpang untuk 

angkot dan memperoleh imbalan dari jasa itu, atau polisi yang menjaga pertigaan dekat 

perlintasan kereta api untuk mencegah pengendara motor melawan arus. 

Namun demikian, sesekali terjadi sesuatu yang di luar rutinitas atau ada sesuatu yang 

menarik perhatian saya karena biasanya saya tidak melihatnya. Kejadian di luar rutinitas atau hal 

baru itu tidak hanya membuat perjalanan saya pada hari itu menjadi berbeda dari hari-hari 

lainnya, tetapi juga mengisi pikiran saya dengan suatu kebaruan. Saya lalu akan bertanya kepada 

diri sendiri di dalam hati, “Bagaimana itu bisa terjadi?” atau “Mengapa hal itu bisa terjadi?”, dan 

mungkin beberapa pertanyaan lainnya menyangkut hal ihwal apa dan siapa. Barangkali 

kesseokan harinya ketika saya melewati tempat yang sama, dalam hati kecil saya timbul harapan 

untuk menjumpai kembali peristiwa yang tidak lazim itu. 

Suatu kecelakaan lalu-lintas, marka jalan baru yang cukup mencolok, kehadiran penjaja 

makanan baru di sebuah tikungan, toko buah-buahan yang baru dibuka, adalah beberapa contoh 

kejadian di luar rutinitas yang bisa memancing perhatian saya dan mengusik pikiran saya. 

Intinya, ada sesuatu yang tidak biasa, yang suatu saat saya temui dalam perjalanan saya ke 

kantor. Jika kejadian ini begitu tak lazimnya, sangat boleh jadi saya lalu ingin menceritakannya 

kepada teman-teman sekantor saya, atau menuliskannya di buku harian saya. 

Dalam membaca sebuah karya sastra dengan tujuan untuk mengkajinya, saya akan 

bertitik tolak dari pemahaman konvensional saya akan apa itu sastra dan menjadikannya bekal 

untuk perjalanan membaca tersebut. Sangat mungkin saya akan bertemu dengan tokoh, latar, 
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konflik dalam sebuah novel, atau rima, metafor, personifikasi, repetisi, larik dan bait dalam 

sepotong sajak. Inilah rutinitas saya sebagai pembaca sastra saat membaca karya sastra. Akan 

tetapi, dari waktu ke waktu saya akan berjumpa dengan sebuah teks yang menyimpang dari 

konvensi-konvensi, dan hal itu mengganggu rutinitas membaca saya. Saya mungkin menjadi 

takjub, kesal, terusik, penasaran, atau tertantang untuk memahami hal baru yang tadinya tidak 

pernah saya hadapi dalam kebiasaan membaca saya. 

Pada periode 1960an dan 1970an, orang banyak terusik membaca karya-karya Iwan 

Simatupang karena tidak ditulis dalam konvensi novel yang lazim. Sebagian kritikus 

menganggap karya-karya pengarang ini dipengaruhi oleh gerakan absurdisme atau realisme 

magis. Demikian pula dengan cerpen-cerpen Danarto pada era 1970an hingga 1980an, yang 

katanya berwarna kesufi-sufian. Di bidang persajakan, keunikan dan karakter nyeleneh pada 

sajak-sajaknya membuat penyair Sutardji Calzoum Bachri mendapat julukan Presiden Puisi 

Indonesia pada periode 1970an. Sesudah berakhirnya era Orde Baru, muncul sebuah novel yang 

hingga saat ini masih sesekali diperbincangkan karena mengajukan tantangan terhadap konvensi 

membaca kita. Novel Cala Ibi (2003) karya Nukila Amal ini kerap dinilai mustahil untuk dapat 

dibaca, apalagi dipahami. Kehadiran elemen puitis yang tidak lazim dalam karya bergenre novel 

adalah salah satu hal penyebab munculnya tantangan terhadap pembacaan konvensional itu. 

Fenomena terbaru adalah novel karya Martin Suryajaya berjudul Kiat Sukses Hancur Lebur, 

yang mencampuradukkan berbagai alusi ke peristiwa-peristiwa yang belum lama terjadi atau 

sedang hangat dalam rangkaian-rangkaian gagasan yang tidak tampak saling berkaitan satu 

dengan lainnya sehingga memusykilkan upaya pemahaman atas novel itu secara konvensional. 

Berhadapan dengan karya-karya seperti ini mau tak mau menimbulkan sejumlah 

pertanyaan yang mengganggu benak saya, yang biasanya tidak saya temui saat membaca karya-

karya lainnya. Maka, saya pun dipaksa untuk menyesuaikan cara membaca saya, mencari jalan 

agar saya bisa memahami kebaruan dalam karya, atau berusaha menjawab rangkaian pertanyaan 

yang bermunculan di benak saya sepanjang pembacaan atas karya. Kompetensi saya dalam 

membaca sastra yang selama ini telah terbangun melalui akumulasi latihan dan pengalaman 

membaca seolah-olah tergoyahkan. Namun, saya tetap dapat menjadikan kompetensi itu sebagai 

titik tolak untuk mencari tahu hal-hal apa saja yang berbeda pada karya baru ini yang belum ada 

dalam khasanah pengetahuan saya tentang novel atau puisi. 

Jika biasanya saya bertemu dengan tokoh-tokoh yang perwatakannya sesuai dengan 

pakem penokohan dalam buku-buku teks, dan tiba-tiba saya mendapati adanya tokoh yang 

pribadinya menyimpang dari pakem, maka saya seperti penonton sepakbola yang secara tak 

terduga menyaksikan sebuah gaya permainan baru, atau suatu strategi dan taktik baru di 
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lapangan, yang sebelumnya tidak pernah saya temui. Biasanya, yang kemudian terjadi adalah 

saya akan berupaya merombak ataupun mengubah pengertian saya selama ini tentang gaya, 

strategi, dan taktik permainan sepakbola yang ada. Hal serupa akan saya lakukan terhadap 

pemahaman saya akan konsep penokohan apabila saya berhadapan dengan sosok tokoh yang 

penggambarannya tidak sejalan dengan pengetahuan saya selama ini tentang penokohan dalam 

sastra. 

Hal baru atau tak lazim yang mungkin saya jumpai ini tidak selalu berkenaan dengan 

bentuk atau struktur naratif. Penyimpangan terhadap kelaziman bisa juga terjadi pada ranah ide 

atau konsep. Misalnya, dalam cerpenya “Laluba” (2005), Nukila Amal menampilkan kontras 

antara lautan dan daratan yang membalikkan pengertian dominan kita tentang kedua entitas 

tersebut. Daratan, yang biasanya menjadi pusat aktivitas kehidupan dalam kesadaran kita akan 

ruang, dalam cerpen itu berubah menjadi sumber kematian. Sementara itu, laut, yang dalam 

kesadaran ruang dominan kerap berasosiasi dengan bahaya dan ancaman, kini justru menjadi 

pelabuhan aman tempat orang berlindung dari kematian yang berkecamuk di daratan. 

Maka, kita dapat bertanya, “Mengapa cerpen ini menjungkirbalikkan gagasan-gagasan 

yang mapan tentang daratan dan lautan?” atau “Latar belakang sosial politik apa yang 

menyebabkan terjadinya hal ini?” atau “Bagaimana konsep-konsep ini berubah di sepanjang 

lintasan historisnya?” dan masih banyak kemungkinan pertanyaan lainnya. Pada saat pertanyaan-

pertanyaan semacam ini bermunculan dalam benak kita, proses membaca rutin kita pun tersendat 

dan melambat. Ada sesuatu yang baru yang membuat kita perlu berhenti sebentar untuk mulai 

berpikir. Pada titik inilah membaca mulai bertemu dengan aktivitas lain yang disebut mengkaji. 

Jika membaca dipicu oleh rasa ingin tahu, maka mengkaji terjadi karena keinginan untuk 

menjawab berbagai hal yang kita jumpai dalam proses memuaskan rasa ingin tahu tadi. 

 

C. Apakah Diperlukan Metode? 

Saat melintas di jalanan yang biasanya saya lewati setiap kali saya ke kantor, dan pada 

suatu hari tiba-tiba saya menjumpai suatu hal di luar rutinitas saya, yang membuat saya 

membicarakan hal tersebut dengan teman-teman sekantor saya untuk mencari tahu apa 

penjelasan mereka tentang hal itu atau bagaimana cara saya sendiri memahaminya, maka saya 

mulai memasuki ranah metode. Dalam mengkaji sastra, saya akan mulai dengan mencari 

informasi di berbagai referensi, membandingkannya dengan apa yang ada dalam karya-karya 

sejenis yang pernah saya baca, mengumpulkan opini dari orang-orang lain tentang hal baru itu, 

dan melakukan sintesis—sintesis dari semuanya itu dengan harapan menemukan jawaban bagi 
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pertanyaan-pertanyaan saya di atas. Ini semua saya tempuh karena pengetahuan yang telah saya 

miliki sampai saat ini tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan ataupun meyakinkan. 

Dalam analisis atas penokohan, misalnya, bisa saja saya terpaksa harus mencari beberapa 

informasi dari sejumlah referensi tentang psikologi, yang bukan merupakan bagian dari ilmu 

sastra. Atau, saya harus membongkar buku-buku sejarah untuk mendapatkan informasi tentang 

riwayat sebuah konsep, gagasan, pemikiran dari masa ke masa, yang pada masa kini gaungnya 

tidak lagi kuat atau dominan. Di dalam mengkaji alur cerita yang keluar dari pakem, mungkin 

sekali saya harus mempelajari struktur kekerabatan dalam suatu kebudayaan untuk melihat 

apakah ada struktur yang parallel di antara keduanya, sementara dalam upaya memahami tema 

sebuah karya saya bisa jadi tercebur dalam berbagai referensi dan pustaka tentang agama, sistem 

kepercayaan, sistem nilai suatu komunitas yang selama ini tidak dominan dalam masyarakat 

sehingga tak banyak diketahui. 

Dengan kata lain, saya harus ‘meminjam’ beberapa perangkat pengetahuan dari disiplin-

disiplin ilmu lain yang bisa membantu saya memahami sebauh karya sastra dengan lebih baik. 

Ketika saya menyoroti ketidaklaziman yang terdapat dalam sebuah karya dengan memakai 

perspektif dari beberapa disiplin ilmu lain, maka saya sedang menghadapi sebuah opsi yang 

sifatnya multidisiplin. Sementara itu, ketika saya melakukan sintesis atau asimilasi perspektif-

perspektif dari disiplin ilmu yang berbeda-beda untuk menghasilkan sebuah penjelasan baru 

yang tidak disediakan oleh ilmu sastra, maka saya berada dalam ranah interdisiplin. Namun, jika 

pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab secara memuaskan oleh kompetensi sastra yang telah saya 

miliki, maka metode kajian yang sifatnya multi- atau interdisiplin barangkali tidak sungguh-

sungguh diperlukan. Jadi, metode bukanlah soal gaya-gayaan atau soal mengikuti tren, tetapi 

lebih merupakan persoalan kebutuhan yang sifatnya mutlak. 

Pada masa lalu, terdapat dua jenis pendekatan utama yang seringkali dipertentangkan, 

yaitu pendekatan yang disebut dengan intrinsik dan ekstrinsik, seolah-olah ini masalah pilihan. 

Artinya, kita boleh hanya memfokuskan kajian pada unsur-unsur internal sebuah karya, atau kita 

lebih menaruh perhatian pada aspek-aspek eksternal yang turut membentuk karya. Saya 

berpendapat bahwa keduanya seyogyanya ditempuh bila kita ingin memperoleh pemahaman 

yang komprehensif tentang sebuah karya. Memahami unsur-unsur pembangun sistem dan 

struktur sebuah karya adalah prasyarat yang tidak bisa dihindari agar kita bisa memahami 

lingkungan di luar teks, namun juga jelas bahwa pendekatan intrinsik itu bukanlah sarana yang 

sekaligus juga sasaran kajian. Ada banyak pertanyaan tentang sebuah karya sastra yang tidak 

dapat dijawab hanya dengan menyoroti unsur-unsur internal belaka. Di lain pihak, kajian yang 
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abai terhadap karakter intrinsic sebuah karya juga mudah sekali terseret menjauh dari teks dan 

kehilangan relevansinya dalam proses pemahaman kita terhadap teks. 

Kita juga mengenal apa yang disebut dengan istilah sastra bandingan. Dalam tradisi 

sastra bandingan di Eropa, aktivitas kajian biasanya melibatkan perbandingan antara paling tidak 

dua karya sastra dari dua zaman berbeda, atau tempat berbeda, atau pengarang berbeda. Dalam 

tradisi sastra bandingan di Amerika, perbandingan dilakukan antara sastra dengan cabang 

keseian yang lain atau dengan disiplin ilmu lain. Pertanyaan utamanya seringkali berkisar pada 

relasi semacam apa yang terdapat di antara kedua hal yang berbeda itu, dan bagaimana 

perbandingan dengan karya lain atau disiplin ilmu lain dapat memperkuat pemahaman kita akan 

sebuah teks atau akan disiplin ilmu sastra sendiri. Kajian bandingan ini selalu memiliki potensi 

untuk menjadi suatu kajian multidisiplin, tetapi ini tidak dengan sendirinya terjadi. Perlu upaya 

sadar dari pengkaji untuk menjadikannya demikian. 

Kembali ke analogi peristiwa tak lazim yang saya jumpai di jalan menuju ke kantor dan 

yang saya diskusikan bersama teman-teman sekantor dari latar belakang akademik berbeda-beda. 

Saya memperoleh penjelasan yang khas menunjukkan latar belakang akademik setiap orang yang 

saya ajak bercakap-cakap. Proses ini membuat saya menjadi lebih paham akan ketidaklaziman 

yang saya lihat di jalan itu. Secara agak simplistik, inilah proses multidisiplin itu. Namun, bila 

saya tidak bertemu dan membahas peristiwa tersebut dengan teman-teman sejawat di kantor 

melainkan membandingkannya dengan peristiwa yang mirip yang pernah terjadi di tempat lain 

dan kebetulan saya ingat, maka ini adalah sebuah proses komparatif yang tidak dilakukan secara 

multidisipliner. Bisakah proses pembandingan ini dilakukan dalam kerangka multidisiplin? 

Tentu saja bisa asalkan saya dapat memadukannya dengan menjaring penjelasan teman-teman 

sekantor saya sesuai dengan latar belakang keilmuan masing-masing. Selanjutnya, jika 

perpaduan itu menghasilkan sebuah konsep operasional baru untuk memahami fenomena yang 

menjadi pokok bahasan dan tidak lagi sekadar ‘gado-gado’ ilmu-ilmu, maka kajian saya menjadi 

sebuah kajian komparatif dalam wadah interdisiplin. 

Menggunakan analogi pertandingan sepakbola, andaikan saya sedang menonton 

pertandingan keras memperebutkan juara klasemen dalam sebuah kejuaraan sepakbola antara tim 

Korea selatan dan tim Australia. Pertandingan berlangsung keras dan melibatkan kontak fisik 

yang intens. Beberapa pemain mengalami cedera, dan beberapa lainnya mendapatkan hukuman 

dari wasit. Sebagai pengamat sepakbola yang memiliki pemahaman cukup baik tentang aturan 

main dalam sepakbola, saya bisa melihat para pemain Korea Selatan banyak melakukan 

tendangan-tendangan tinggi yang berbahaya, yang tak jarang diselingi loncatan-loncatan. Di lain 

pihak, para pemain Australia cenderung melakukan benturan fisik dan menabrak tubuh lawan. 
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Intinya, dalam pertandingan ini saya menyaksikan gaya sepakbola tak lazim yang dimainkan 

oleh kedua tim. 

Apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa mencari-cari informasi dan bacaan tentang seni 

bela diri khas Korea yaitu Taekwondo untuk mengenal seni menendang yang boleh jadi 

memengaruhi gaya permainan tim Korea Selatan. Saya juga bisa melakukan riset serupa untuk 

mencari tahu tentang seluk-beluk olahraga rugby yang popular di Australia dan sifatnya sangat 

fisikal. Maka, saya sedang melakukan perbandingan antara gaya permainan tim Korea Selatan 

dan tim Australia, tetapi itu saya lakukan dengan cara membangun pemahaman tentang hal-hal 

di luar sepakbola namun relevan dengan kontras antara kedua tim, yaitu taekwondo dan rugby. 

Bolehkah saya melakukan kajian bandingan antara gaya kedua tim tanpa mengaitkannya dengan 

taekwondo dan rugby? Boleh saja, dan caranya adalah dengan mengenyampingkan asumsi 

bahwa tim Korea Selatan mempraktikkan teknik-teknik taekwondo, dan tim Australia 

menyisipkan teknik-teknik rugby, sehingga saya hanya berpatokan pada strategi dan taktik kedua 

tim untuk memenangkan pertandingan. 

 

D. Bagaimanakah Status Teori? 

Secanggih-canggihnya sebuah teori, fungsinya adalah sebatas alat bantu. Jika metode 

menawarkan perspektif dan prosedur kerja dari perspektif tersebut, teori memberi kita alat 

operasional untuk bekerja di dalam kerangka perspektif yang telah kita pilih. Teori yang sama 

dapat pula digunakan dalam kerangka perspektif lain dan akan menghasilkan temuan akhir yang 

berbeda pula. Pengkajilah yang menentukan bagaimana teori sebagai alat bantu hendak 

digunakan, sejalan dengan sudut pandang dan prosedur kerja yang telah ia tetapkan sebelumnya. 

Kendati demikian, sebuah kajian yang memiliki metode kerja yang jelas bisa saja mampu 

menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang suatu fenomena secara memuaskan, meskipun 

tidak ada teori tertentu yang dipakai sebagai alat bantu. 

Jadi, dalam hirarki triadik membaca – menerapkan metode – menggunakan teori, status 

pentingnya teori menempati posisi terendah dalam hirarki, dan sifatnya pun opsional. Artinya, 

teori tidak selalu mutlak diperlukan. Teman-teman sekantor saya dari bidang-bidang ilmu 

hukum, sosiologi, psikologi, dan filsafat bisa saja menjelaskan budaya berkendara motor dengan 

melawan arus dari pengertian mereka berbasis ilmu masing-masing tanpa harus mengemukakan 

teori masing-masing kepada saya. Atau, mereka juga bisa mengajukan teori dari disiplin ilmu 

masing-masing untuk memperkuat persektif atau penjelasan mereka sejauh saya mampu 

memahami aspek teoritis itu. Jika penjelasan yang diberikan malahan menjadi lebih rumit dan 

abstrak, maka teori telah gagal menjadi alat bantu dalam contoh ini. 
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Saya bisa menjelaskan pergeseran paradigma dari daratan sebagai pusat ke lautan sbagai 

pusat yang baru dalam kesadaran kita saat mengkaji cerpen “Laluba” Nukila Amal dengan 

berpegang pada informasi, data, dan bukti yang disediakan oleh teks. Saya juga bisa meletakkan 

kesemuanya itu dalam perspektif kesejarahan, dengan melihat bagaimana setiap periode dalam 

sejarah Indonesia modern interaksi antara daratan dan lautan dirumuskan. Sejauh ini, saya belum 

memerlukan teori apa-apa. Jika kemudian saya memutuskan untuk mempersempit cakupan 

kajian dengan menitikberatkan dimensi kolonial/pascakolonial dalam kajian saya, maka saya 

akan perlu alat bantu dari perangkat teori pascakolonial. Atau, jika saya mau memfokuskan 

kajian pada sosok tokoh utama perempuan dalam cerpen dan bagaimana dia berinteraksi dengan 

dua alam yang berbeda, maka saya bisa memanfaatkan alat bantu dari ekofeminisme, misalnya. 

Di dalam kajian-kajian pada jenjang akademik yang lebih tinggi, yang menuntut kajian 

dilakukan secara sangat spesifik, teori tidak semata digunakan untuk membantu kita menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dalam suatu kerangka perspektif tertentu namun, lebih jauh lagi, 

dibenturkan dengan realitas kompleksitas teks beserta aspek-aspek eksternalnya untuk kemudian 

dicapai suatu kesimpulan tentang keterbatasan teori itu sendiri ataupun tentang perlunya teori itu 

direvisi atau dimodifikasi. Jadi, ada keperluan yang lebih daripada sekadar mencari alat bantu. 

Pada jenjang pendidikan sarjana, tahapan sejauh ini sama sekali tidak diperlukan dan bahkan 

dapat menghambat tumbuhnya kompetensi membaca sastra yang kokoh. 

 

E. Peringatan 

Selain daripada semua hal yang telah dibahas di atas, pada dasarnya pengkaji sastra perlu 

untuk selalu ingat bahwa karya sastra yang baik tidak bersifat propaganda ataupun doktriner. 

Pada umumnya, baik pengarang maupun kritikus beranggapan bahwa tugas sastra yang utama 

adalah menyikapi secara kritis hal-hal yang terjadi dalam masyarakatnya, menawarkan alternatif-

alternatif bagi realitas yang ada di masyarakat, dan mengundang pembaca untuk memikirkan 

kembali kemapanan (sehingga, dengan demikian, menggoyahkan kemapanan tersebut). Oleh 

sebab itu, keliru apabila seorang pengkaji sastra lalu menjadikan karya sastra sebagai alat untuk 

kepentingan yang lain dan, ketika sebuah karya tidak menyediakan dirinya untuk diperalat 

sedemikian rupa, lalu karya itu dinilai bermutu rendah. 

Dalam pengamatan saya, dewasa ini muncul kecenderungan untuk memandang sastra 

sebagai sarana pendidikan akhlak, moral, dan pekerti. Secara negatif, ini mewujud dalam 

penilaian yang moralistik terhadap sastra. Artinya, sebuah karya sastra dinilai bercitarasa rendah 

dan tidak memiliki keindahan sama sekali, atau bahkan berbahaya, jika isinya tidak kompatibel 

dengan ajaran moral atau ajaran agama yang dianut oleh si pengkaji atau masyarakatnya. Ini 
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terjadi karena memang tidak mudah menemukan karya-karya sastra yang sempurna untuk 

dijadikan kendaraan moral kecuali jika pengarangnya dengan sengaja memang bermaksud 

menjadikan karyanya demikian. Karya sastra, khususnya dalam konteks sastra modern, tidak 

identik dengan kitab suci atau buku pelajaran agama. Karya sastra juga bukan merupakan buku 

panduan perilaku. Seringkali, sastra lahir dari kegelisahan, kegamangan, ketidakpastian, alih-alih 

dari nilai-nilai moral dan sosial yang mapan. Itu sebabnya, kita boleh berharap untuk 

menemukan kejutan, anomali, ketidaklaziman, dan kebaruan dalam karya-karya sastra yang 

bermutu. Jika tidak demikian, sastra hanya akan jadi alat pengukuh budaya dan nilai-nlai 

dominan semata. 

Mengabdikan sastra untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat propaganda dan 

doktriner, baik yang berkaitan dengan pekerti, atau moral, ataupun agama, tidak berbeda dari 

politisasi sastra yang sering dilakukan oleh rezim-rezim komunis pada era kejayaan komunisme 

pada tahun-tahun 1950an sampai akhir 1980an dulu. Di bawah kendali kuasa komunis, sastra 

yang dinilai baik adalah yang secara efektif menjadi alat propaganda partai dan penguasa. Di 

dalam masyarakat yang didominasi oleh politik moralitas, bahaya yang mengancam sastra adalah 

kehendak untuk menjadikannya kendaraan moral. Ini bukan berarti bahwa tidak ada sastra 

bermutu yang mengandung ajaran moral, tetapi ada atau tiadanya ajaran moral tidak dapat 

digunakan sebagai tolok ukur penilaian kualitas sebuah karya sastra. Belum lagi masuknya bias 

preferensi moral dari pribadi si pengkaji ke dalam kajiannya yang seyogyanya bersih dari bias-

bias pribadi tersebut agar sebuah kajian yang secara ilmiah valid dapat dilakukan. 

Untuk keperluan pengajaran moral dan pekerti, ada teks-teks yang lebih sesuai dan lebih 

‘aman’untuk digunakan daripada karya sastra. Juga demikian halnya dengan pengajaran agama. 

Karya sastra tidak mungkin bersaing dengan teks-teks itu dan memang tidak ditulis untuk tujuan 

tersebut, walaupun belakangan banyak bermunculan karya-karya yang bernuansa dakwah atau 

syiar. Di dalam sejarah sastra di banyak tempat dari masa ke masa, pengarang justru mengalami 

banyak tekanan, sanksi hukum, dan penghakiman moral karena karya-karya mereka dianggap 

bertentangan dengan sistem nilai dominan yang berlaku di masyarakat. Pengarang-pengarang 

besar seperti Gustave Flaubert (Prancis), D.H. Lawrence dan Salman Rushdie (Inggris), Boris 

Pasternak dan Anna Akhmatova (Rusia), Liu Xiaobo dan Liao Yiwu (Tiongkok), mengalami 

intimidasi dan kekerasan akibat ketidaksukaan kaum mapan akan pemikiran-pemikiran mereka 

yang dinilai berseberangan dengan nilai-nilai dominan. 

Jika kita memaksakan penyalahgunaan sastra sebagai kendaraan moralitas, dikhawatirkan 

masyarakat bukannya diperkenalkan pada karya-karya besar yang menantang kemapanan dan 

menawarkan alternatif melainkan dicekoki dengan karya-karya medioker yang penuh dengan 
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doktrin moral dan tujuannya mengkhutbahi pembacanya. Kreativitas dan inisiatif perlahan-lahan 

akan hilang digantikan oleh cara berpikir dan sikap tidak toleran, merasa diri lebih suci dari 

orang lain, dan kegemaran menghakimi orang yang berbeda pandangan sebagai ‘tak bermoral’. 

Di dalam jangka panjang, ini hanya akan menciptakan masyarakat fasis yang kesibukan 

utamanya adalah menyensor dirinya sendiri secara terus-menerus. Gejala ini sudah mulai tampak 

dalam masyarakat kita saat ini, khususnya dalam sensor diri yang kian absurd yang dilakukan 

oleh stasiun-stasiun televisi, sampai-sampai tayangan atlit yang sedang berlomba renang pun 

harus dikaburkan gambarnya pada bagian-bagian tertentu atas nama kepantasan dan adab. Jika 

ini dibiarkan terus terjadi, kita akan terjerumus ke dalam krisis kebudayaan. 

 

F. Mengatasi Perbedaan Tafsir  

Sebagai pengkaji sastra, kita mesti selalu ingat bahwa hakikat utama sebuah karya sastra 

adalah potensinya untuk ditafsirkan secara kompleks dan beragam. Pesan yang disampaikan oleh 

teks ditangkap oleh pembaca dalam kerangka pengalaman hidupnya sendiri serta 

penghayatannya akan kehidupan itu. Karena setiap orang memiliki latar belakang dan 

pengalaman hidup berbeda-beda, cara mereka menafsirkan pesan dari teks pun sangat terbuka 

bagi perbedaan. Di dalam ruang-ruang kelas pengajaran sastra, guru tidak perlu menjadi gamang 

dan kehilangan kepercayaan diri apabila ternyata para muridnya membaca dengan cara dan 

suasana batin berbeda-beda. Keragaman tafsir ini justru perlu digali dan didorong semaksimal 

mungkin karena proses belajar terjadi secara konkrit di sini. Pembelajaran tidak terjadi jika guru 

sedari awal sudah berangkat dengan satu tafsir, apalagi yang dipengaruhi oleh bias pribadinya 

sendiri, dan kemudian berupaya menggiring para muridnya ke arah tafsir tunggal tersebut. 

Lalu, bagaimana cara mencegah agar kebebasan menafsir ini tidak menjurus ke arah 

anarki penafsiran, di mana setiap orang merasa bebas untuk mengakatakn apa saja yang 

dikehendakinya tentang sebuah teks? Pegangan paling andal untuk menjaga kewarasan dalam 

penafsiran adalah teks itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan metode pembuktian ilmiah 

terhadap suatu pernyataan, sebuah tafsir baru dapat diperhitungkan secara serius apabila 

didukung oleh data, informasi, dan bukti yang nyata terdapat di dalam teks dan memiliki 

kekuatan yang nyata pula, bukan sekadar sesuatu yang hanya disebutkan secara sepintas di 

dalam teks dan tidak memiliki peran penting dalam penyampaian pesan atau tema. Pola, simbol, 

gaya bahasa, diksi, dan perulangan yang secara bersama-sama mengarah pada suatu amanat 

tertentu dapat dijadikan indikator pembuktian validitas suatu tafsir. Paling tidak, murid-murid 

dapat diajak untuk bersama-sama menyepakati bahwa elemen-elemen tersebut memang hadir 

secara menonjol dan kentara di dalam teks. 
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Selanjutnya, guru dapat melibatkan mereka semua untuk bersama-sama merangkai 

hubungan-hubungan yang ada di antara unsur-unsur tersebut sehingga membentuk suatu gagasan 

yang koheren. Maka, dari sinilah tema atau pesan utama sebuah teks dapat mulai dirumuskan. 

Satu persatu tafsir yang dikemukakan para murid dapat diuji validitasnya dan disisir dengan 

menggunakan parameter-parameter yang telah disepakati itu. Sangat boleh jadi sejumlah tafsir 

memperlihatkan perbedaan dari segi titik berat namun sebetulnya berjalan parallel satu dengan 

yang lain dan tidak saling menafikan. Variasi semacam ini masih bisa diterima dan tidak perlu 

ditolak ataupun dipaksakan untuk diubah agar menjadi sama persis rumusannya. Perbedaan titik 

berat itu dibentuk oleh pengalaman individual setiap murid dan harus dihargai. Tafsir guru di 

kelas pun tidak boleh dikecualikan dari tahap uji validitas ini, sama seperti halnya dengan tafsir-

tafsir yang diajukan para murid. Ini semua ditempuh sembari tetap mengingat bahwa tafsir 

manapun yang pada akhirnya diterima atau disepakati tidak pernah bersifat final. Teks akan tetap 

terbuka pada cara pandang yang lain dan respon yang berbeda di lain tempat dan lain waktu 

dalam kelompok manusia yang berbeda. 

Yang perlu diperhatikan tentunya adalah pemilihan karya yang hendak dimasukkan ke 

dalam kurikulum. Ada karya-karya sastra yang sesuai untuk pembelajar usia remaja (sekolah 

menengah), dan ada yang lebih cocok untuk pembelajar usia dewasa muda (mahasiswa) dari segi 

tematik maupun strukturnya. Pemilihan karya ini harus disesuaikan dengan level kompetensi 

sastra setap kategori pembelajar. Jadi, karya tidak pertama-tama dipilih untuk digunakan karena 

selera pribadi guru, tetapi karena memang memenuhi unsur-unsur yang hendak dicapai oleh 

kurikulum dalam rangka pembentukan atau peningkatan kompetensi membaca sastra para murid 

sesuai dengan levelnya. 

Terakhir, membaca dan mengkaji sastra adalah sama artinya dengan menerima undangan 

untuk memasuki dunia gagasan yang baru dan menantang. Dalam hal ini, membaca karya sastra 

sangat mungkin menimbukan rasa tidak nyaman, perasaan terusik, kegelisahan, dan bahkan 

konflik batin pada diri pembacanya. Hal ini perlu diterima dengan lapang sebagai bagian tak 

terpisahkan dari proses membaca dan mengkaji sastra. Kelas-kelas pengajaran sastra pun sedikit 

banyak akan terpengaruh oleh situasi ini. Ruang kelas tidak lagi menjanjikan kenyamanan dan 

keamanan melainkan menyorongkan tantangan untuk berpikir dengan cara berbeda dan 

memandang sesuatu dengan kacamata baru. Kita tidak diwajibkan mengadopsi segala kebaruan 

itu, tetapi kita diperkaya bila bersedia menimbang-nimbangnya serta memprosesnya secara 

rasional dalam pikiran kita. Paling tidak, kita menjadi lebih maklum bahwa selalu ada cara lain 

dalam menyikapi dan memahami sesuatu, sehingga kita un menjadi lebih toleran terhadap 
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perbedaan. Inilah tujuan paling mendasar dari suatu pembelajaran sastra, dan inilah tugas utama 

guru sebagai seorang pengkaji sastra. 
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Abstract 

The main purpose of teaching a foreign language, in this case German language, is that learners 

master the four language skills. However, in the preferred literacy is mastering reading and 

writing. For the German language beginners learner, to master the four German language skills 

will need some serious efforts, perseverance, and discipline, because almost all the elements of the 

German language is different from the language of Indonesia. It is quite entertaining learner is that 

most of the pronunciation of phonemes, either stand-alone or phonemes duplicate much of the 

same with the Indonesian. Even if there are differences, but with perseverance and hard efforts, 

learner will overcome all difficulty. Likewise, hardword for writing to do by learners. The initial 

asset of the German language learners in writing is willpower and discipline, because the German 

language is very strict to know and obey the writing of uppercase and lowercase letters. One 

wrong letters in a word can be fatal, because the meaning of words can be changed. Therefore 

learners need to practice and practice again as long as they are still learning, and teachers need to 

give serious guidance for successful learning. Results of research on the beginner class, has 

provided evidence that teaching literacy need both effort from learners and teachers. 

 

Keywords: literacy, efforts to learners and teachers, exercises. 

 

A. Pendahuluan 

 Tujuan utama pengajaran bahasa asing, dalam hal ini bahasa Jerman adalah pembelajar 

mampu berbahasa Jerman, dan menguasai empat keteramplan bahasa. Namun dalam sub tema 

seminar ini, yaitu ‘Literasi dan Pengajaran bahasa Asing’, jadi yang akan diulas hanya yang 

terkait dengan literasi saja, sekali pun dua keterampilan lain, juga kosakata dan struktur sangat 

menunjang keterampilan termaksud.  

 Untuk memahami kata ‘literasiʼ, ternyata kata  itu belum ada dalam kamus bahasa 

Indonesia daring, juga dalam kamus bahasa Jerman, kecuali dalam kamus bahasa Inggris, yang 

berarti  ‘melek huruf, dan campaign gerakan pemberantasan buta huruf ʼ. Jadi dalam tulisan ini 

kata literasi yang diacu adalah dari bahasa Inggrs, yang berarti melek huruf, terutama dari sisi 

membaca dan menulis. Di Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman (PSPBJ) di perguruan 

tinggi penulis saat ini acuan pada pengajaran bahasa Jerman adalah yang memisah-misahkan 

keterampilan  bahasa, sehingga literasi atau keterampilan baca – tulis  juga diajarkan terpisah 

dari keterampilan bahasa yang lain.  Untuk itu  teori penunjang penelitian kecil ini juga akan 

memisahkan keteramplan baca dan tulis, guna menjamin ketercapaian pembelajaran.  

 Dengan demikian masalah yang akan dijawab adalah ‘upaya apakah yang perlu dilakukan  

bagi literasi  dalam pengajaran bahasa Jerman, agar keberhasilan belajar dapat tercapai?ʼ Namun 

untuk menjawab pertanyaan itu, masih diperlukan beberapa jawaban penunjang, baik dari 

pengajar maupun pembelajar secara timbal-balik.  

mailto:endangkt@yahoo.de
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B. Pembahasan 

 Sebagaimana sudah diulas tentang pengertian ʻliterasiʼ, yang akan diacu dalam tulisan ini  

adalah yang berasal dari bahasa Inggris, yang berarti  keterampilan baca – tulis.  Sedangkan 

pengajaran bahasa Jerman adalah bagi pembelajar pemula, alasannya adalah bahwa pada 

semester ini ,  dimulai dengan  pembelajaran bagi pembelajar pemula, dan bagi semester 

selanjutnya adalah melanjutkan pembelajaran yang sudah dimulai saja.  

 Pengajaran bahasa Jerman bagi pemula;  sesuai dengan kebiasaan  (alasan ini pun 

diambil, karena  Buku Pedoman Akademik / BPA - UNJ tahun 2016  juga belum terbit, 

sedangkan pembelajaran bergantung pada BPA tersebut), maka pembelajaran untuk kelas bahasa 

Jerman pemula yang diberlakukan di PSPBJ – UNJ  adalah  menggunakan buku studio – d /A1 . 

Buku ini sudah sejak tahun kuliah 2008 sebenarnya menjadi buku andalan di PSPBJ - UNJ, yang 

kemudian  diikuti oleh seluruh  (sembilan) PSPBJ di seluruh Indonesia.  Dengan buku ini, 

mahasiswa atau pembelajar tidak perlu memiliki kemampuan dasar bahasa Jerman, karena 

memang buku studio – d /A1 sudah didisain untuk cara mengajar  yang terpadu,  sehingga empat 

keterampilan bahasa tidak perlu dipisah-pisahkan  mengajarnya. Namun dengan perkembangan 

waktu,  terutama pada masa kini, yaitu sejak awal semester ganjil tahun kuliah 2016 ini 

pengajaran empat keterampilan bahasa menjadi terpisah-pisah. Oleh karena itu cara mengajar 

menjadi tidak lagi terintegrasi. Dengan demikian sebenarnya juga bahan ajar atau buku  

pelajarannya pun perlu mengikuti, agar pengajar dapat mengikuti alur yang benar. Namun hasil  

dari  berbagai kesimpang-siuran ini, hanyalah untuk menjaga keajegan belajar mengajar, 

sehingga  perlu diadakan perbaikan dan pembaharuan.    

 Dengan berbagai alasan memecah-mecahkan cara mengajar keterampilan bahasa, 

mengakibatkan pengajar perlu juga menyesuaikan diri  dengan aturan yang dikeluarkan PSPBJ-

UNJ.  Sehingga  dengan demikian tema literasi ini dapat dibahas di sini. 

1) Untuk dapat membaca bahasa Jerman, perlu pembelajar mengenal huruf dan bunyi-

nya. Bagi pembelajar Indonesia terutama pembelajar pemula adalah sangat membantu mengenali 

huruf dan lafal bahasa Jerman, karena sebagian besar huruf dan lafal bahasa Jerman sama dengan 

bahasa Indonesia. Apalagi bila memperkenalkan huruf tersebut disertai dengan lagu yang sudah 

dikenal pembelajar, kemudian dilanjutkan dengan lagu bernada ‘Rap’.  Pembelajar selanjutnya 

diminta membuat kombinasi huruf, baik yang sudah dipersiapkan pengajar maupun juga mereka 

sendiri boleh membuat kombinasi sendiri  dan melafalkannya.  

2) Selain membaca dan melafalkan, tahap selanjutnya adalah mengenal buku/bahan  ajar  

studio – d /A1 . Mula-mula sampul buku dibahas dan didiskusikan tentang apa, siapa, bagaimana 

dan lain lain. Sampai seluruh pembelajar di kelas mengeluarkan pendapat tentang sampul luar,  
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depan + belakang  buku / bahan ajar. Setelah itu, pembelajar diajak  mengenali buku / bahan ajar  

dari sisi tampilan, pembelajar diminta menilai  buku pada halaman tertentu  yang  akan  dibahas. 

Hasil  dari komentar  pembelajar, mereka rata-rata menyukai  buku tersebut, karena sampai 

waktu itu atau sampai awal perkuliahan, mereka belum pernah memiliki buku yang berwarna-

warni seperti itu; penulis mengasumsikan bahwa mereka menyukai  buku tersebut,  meskipun 

harganya  tidak murah, oleh karena itu meminta pembelajar untuk menyayangi buku itu, dan 

mengusulkan pada pembelajar untuk menjaga buku itu dengan  menyampulnya.  

 Dari tahap 1) dan 2) , teori yang penulis acu adalah teori pengenalan atau den Stoff 

kennenlernen, dan itu adalah prinsip pertama dalam pengajaran bahasa Jerman (S. Sudjiran R., 

1980). Dengan sudah mengenal apa yang perlu dipelajari atau das Vorwissen aktivieren (Piepho, 

1996), maka unsur ketertarikan pada hal baru akan muncul  (Lernerautonomie  dari Wolff, 1995) 

. Jadi mengenal huruf dengan bernyanyi , ini adalah teori psikolinguistik (Jean Berco, 2005). 

Dengan mendengar lagu lalu melihat dan menyuarakan / melafalkan bunyi, itu berpengaruh  

pada neuron dan saraf  di otak pembelajar. Selanjutnya pada tahap 2)  pembelajar diperkenalkan 

pada buku / bahan ajar, baik dari kulit luar juga depan dan belakang, juga salah satu halaman 

yang akan segera dibahas selain mengagumi  juga pembelajar diminta menyayangi  buku 

tersebut, hal itu menggugah  ketertarikan dengan teknik ʻmnemotechnikʼ (Brzezinska,  2009), di 

mana asosiasi  pembelajar digugah dengan ditanamkannya rasa sayang dan mencintai buku 

tersebut. Assoziationslernen und die Verwendung von Ankern –  juga zum Entwicklungs- und 

Veränderungsprozess der Gedächtniskunst,  artinya  bahwa  hal-hal tersebut diperlukan  bagi 

proses pengembangan dan proses  perubahan daya otak / ingatan pembelajar.  

4) Pembelajaran dimulai  pada halaman 8. Pembelajar diminta untuk mengamati  

halaman tersebut, dan diminta  menyatakan kesan mereka dalam bahasa Indonesia.   Setelah 

pengenalan awal tersebut, pembelajar diminta membuat jadwal belajar.  Pada hari kedua 

mengajar, hal yang sama masih diulang dan diperluas dengan tanya jawab dalam bahasa Jerman, 

misalnya : gambar di halaman 8 adalah …  . Das ist das Brandenburgertor in Berlin.  Da stehen 

einige Leute ...  sie besuchen, und  fotografieren das Brandenburgertor  . Pelajaran hari itu 

dilanjutkan sesuai jadwal yang telah dipersiapkan pengajar. Sebelum jam pelajaran usai, 

pembelajar diminta untuk mengulang pelajaran hari itu, juga mempersiapkan untuk pertemuan 

akan datang.  

5) Pada tahap empat ini  pembelajar diminta untuk mengamati  gambar pada halaman 

tertentu yang sudah dibahas, dan menulis  tentang  gambar-gambar itu,  setiap gambar dua 

kalimat atau pengertian dalam bahasa Jerman yang sudah diajarkan. Berarti di sini yang diacu 

adalah prinsip pengamatan  (S.Soedjiran, 1980) dan proses menulis berdasarkan pengamatan 
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(Piepho, 1996).  ... wichtig für die Lernenden  und ebenso  für die Lehrenden  ist also das 

Schreiben  als Prozeß artinya ... penting bagi pembelajar juga pengajar  bahwa menulis  adalah 

suatu proses. Juga ...zielgerichtete Arbeit des Vorbereitens = pembelajaran harus terarah  dan 

sebelumnya sudah dipersiapkan dengan baik. 

Grafik 1 

 

Pekerjaan menulis dari gambar pada tahap 4) ini kemudian dinilai dan hasilnya  adalah 

LS-1 (lihat data dan grafik-1)  dengan rata-rata  kelas adalah : 5,5. Oleh karena pembelajaran 

harus tetap berlanjut, maka meskipun rata-rata hasil belajar belum bagus, akan tetapi  pengajar 

tetap melanjutkan proses pembelajaran.  

5) Setelah satu pelajaran berlangsung, dilakukanlah kembali tes formatif (EK Trijanto, 

2015). Tes yang secara berturut-turut dilakukan adalah LS-2 dengan rerata hasil : 4,4 dan LS-3 

dengan rerata hasil : 5,8.  Test LS (Lesen und Schreiben) adalah tes yang tidak saja menguji 

baca-tulis, tetapi lebih mengutamakan membaca dan memahami, jadi bersifat kognitif, karena 

secara evaluasi telah mengandung validitas dan reliabilitas yang terukur, baik validitas konstruk, 

juga lingkungan dan interrater. (Testen und Prüfen, 2014). Selain pemahaman secara kognitif, 

juga pembelajar  perlu menulis isian  yang mengutamakan penulisan dalam bahasa Jerman yang 

benar, artinya huruf besar dan kecil tidak boleh dicampuraduk-kan, karena  mereka baru pada 

tahap  memindahkan  tulisan itu dari soal ke lembar jawaban mereka.   

Gambar 1. Data  Raw-score  LS dan Rerata 

        No. Nama LS1 LS2 LS3 Rata2 LS S Rata2 

1 Al 6.0 4.6 6.2 5.6 9.9 7.8 

2 An 3.4 1.0 6.4 3.6 9.7 6.7 

3 Au 6.7 6.4 0.0 6.6 9.7 8.1 

4 Fa 5.9 8.1 8.9 7.6 7.7 7.7 

5 Fi 6.0 1.7 7.3 5.0 9.7 7.4 

6 Gi 1.6 3.3 2.4 2.4 5.6 4.0 
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7 Ic 5.8 4.6 5.8 5.4 9.9 7.7 

8 In 7.0 5.0 7.3 6.4 9.6 8.0 

9 Le 6.3 4.8 7.9 6.3 10.0 8.2 

10 Mi 8.7 7.3 7.9 8.0 9.9 8.9 

11 Mu 4.8 0.0 5.9 5.4 9.4 7.4 

12 Na 9.0 7.3 8.5 8.3 9.8 9.0 

13 Nu 6.1 7.5 7.8 7.1 9.8 8.5 

14 Ok 5.0 1.7 6,9 2.2 8.1 5.2 

15 Pu 4.7 2.5 7.9 5.0 9.6 7.3 

16 Rae 3.7 3.3 6.4 4.5 9.8 7.1 

17 Rah 1.2 0.6 4.9 2.2 6.6 4.4 

18 Ri 6.5 4.8 7,3 3.8 8.7 6.2 

19 Sa 3.5 3.1 4.0 3.5 7.5 5.5 

20 Si 4.6 5.4 7.7 5.9 7.0 6.5 

21 Yu 9.3 8.6 8.6 8.8 9.8 9.3 

  Jumlah 115.8 91.6 121.8 113.7 187.8 150.8 

  Rata2 Kelas 5.5 4.4 5.8 5.4 8.9 7.2 

                  

Grafik 2 

 

Pada setiap akhir perkuliahan, pengajar selalu mengingatkan pembelajar untuk 

mengulang yang sudah diajarkan, juga di rumah belajar / latihan menulis kembali pelajaran yang 

baru selesai. Jadi prinsip rajin belajar,  mengulang yang sudah dipelajari, dan disiplin belajar dan 

menulis. Jadi latihan mandiri perlu dilakukan ( Lernerautonomie, Wolff). 

6) Jika pada tahap-tahap sebelum ini pembelajar berada  pada tahap pengenalan, 

penguatan dan cara mengutip yang baik dan benar, maka pada tahap ini pembelajaran sudah 

semakin mengarah pada keberhasilan belajar. Artinya konsep KZG (Kurzzeitgedächtnis),   

UKZG  (Ultrakurzzeitgedächtnis), juga LZG (Langzeitgedächtnis) sudah perlu mendapat 
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perhatian.  hal ini adalah agar pembelajar tahu dan terbiasa menggunakan ingatan mereka 

untuk berpikir cepat namun logis.  

7) Hasil yang penulis peroleh dari berbagai pengukuran ( LS-1, LS-2, LS-3 dan S) 

menunjukkan rata-rata yang cukup baik. Dengan S adalah hasil terbaik yang dapat dicapai pada 

rata-rata pembelajaran. Lihat  juga  gambar-1, kemudian grafik-1 di atas,  bandingkan dengan 

grafik-2 yang mengandung  rata-rata LS, S dan rata-rata keseluruhan, dengan rata-rata LS : 5,4; 

dengan rata-rata S : 8,9 dan rata-rata keseluruhan 7,2 berarti  hasil yang dicapai secara 

keseluruhan adalah 7,2.  

Namun pada gambar 2 dan grafik 3 berikut, perlu disimak lagi, bahwa pembelajar-

pembelajar  tersebut atau sepertiga kelas, yang karena berbagai sebab dan alasan, hasil mereka 

tidak mencapai keberhasilan belajar. Akan tetapi ternyata pada uji-S nilainya juga terdongkrak. 

Hal ini menjadikan mereka menjadi lebih percaya diri, dengan demikian mereka akan berusaha 

mempersiapkan diri dengan lebih baik. 

Gambar 2. Raw Score Data 2   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3 

                                    

LS 

        No. Nama LS1 LS2 LS3 Rata2 LS S Rata2 

2 An 3.4 1.0 6.4 3.6 9.7 6.7 

6 Gi 1.6 3.3 2.4 2.4 5.6 4.0 

14 Ok 5.0 1.7 6,9 2.2 8.1 5.2 

17 Rah 1.2 0.6 4.9 2.2 6.6 4.4 

18 Ri 6.5 4.8 7,3 3.8 8.7 6.2 

19 Sa 3.5 3.1 4.0 3.5 7.5 5.5 

  Jumlah 21.2 14.5 17.7 17.8 46.2 32.0 

  Rata2 3.5 2.4 3.0 3.0 7.7 5.3 
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 Alasan terdongkraknya nilai pembelajar pada uji S, penulis perkirakan karena terjadinya 

faktor  metakognitif (Flavell dalam Jonassen, 2011)  Yaitu adanya hal-hal di luar kognisi 

pembelajar, di antaranya kepercayaan pembelajar pada materi bahan ajar yang mereka peroleh, 

sehngga pembelajar kemudian secara sadar  mengembangkan kemampuannya, dan meleburkan  

dirinya dalam alur pembelajaran.  

 

C. Penutup 

 Untuk menjawab pertanyaan di depan, yaitu upaya yang perlu dilakukan oleh pengajar 

dan pembelajar  bagi literasi  dalam pengajaran bahasa Jerman, agar keberhasilan belajar dapat 

tercapai, maka hasil penelitian kecil ini telah menunjukkan bahwa baik pengajar dan pembelajar 

telah berkontribusi  dalam menunjang literasi dalam pengajaran bahasa Jerman bagi pembelajar 

pemula. Lebih tepatnya, bahwa pengajar telah secara terencana memberikan jadwal belajar-

mengajar, demikian juga bentuk-bentuk latihan dan bimbingan belajar. Sementara itu pembelajar 

yang awalnya tidak terbiasa belajar dengan disiplin tinggi, telah dengan sukarela mengikuti alur 

belajar dimaksud, sehingga keberhasilan belajar dengan rata-rata nilai 7,2 (lihat grafik 2) dapat 

tercapai.  

 

DAFTAR  PUSTAKA 

Berko, Jean dan  D. Gleason Wolff.  1998. Psycholinguistics. Fort Worth: Harcourt  Brace 

College. 

 

Brzezinska, Agnieszka. 2009. Lernpsychologie und Mnemotechniken beim Fremdsprachen-

lernen.  Innsbruck : Studien Verlag. 

 

Jonassen, David H. 2011. Learning to Solve Problems: A Handbook for Designing Problem-

Solving Learning Environment.  New York and London Routledge. 

 

Mukalel, Joseph C. 2003. Psychology of Language Learning. New Delhi: Discovery Publishing 

House. 

 

Piepho, Hans –Eberhard und Ulrich Häussermann. 1996. Aufgaben-Handbuch: Deutsch als 

Fremdsprache - Abriß einer Aufgaben- und Übungstypologie.  München: Iudicium 

Verlag  GmbH. 

 

Soedjiran Resosoedarmo, Sartinah. 1980. Perkuliahan Metode Pengajaran Bahasa Jerman. 

Jakarta : IKIP – Jakarta. 

 

Trijanto, Endang K. 2015. Die Leistungsmessung im Fremdsprachenunterricht : als Beispiel In 

der Deutschabteilung-UNJ. Jakarta : Makalah yang dipresentasikan pada Seminar di 

PSPBJ tgl 28 Oktober 2015. 

 

Wolff, Dieter. 1995. Lernerautonomie und Fremdsprachen lernen.  München:  Verlag für 

Deutsch.  



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

50 
 
 

BUDAYA LITERASI KARYA SASTRA  

MELALUI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL 

 

Elen Witri Daeli 

Alumni Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNS 

elen170393@ymail.com 

 

Abstract 

The role of literature in Indonesian  education is questionable or significant. Works of 

literature are imaginative and do not have a goal, especially in this era that focuses on 

economic development. This seems obvious since the implementation of the curriculum in 

2013 by reducing the learning materials on literature (it is still not final effect on the 

national curriculum and also has made some revisions to restore learning literature in junior 

high school students). In addition, through interviews with several students said that literary 

work is a boring lesson. Starting from the problems of teaching literature, this paper aims 

to provide a breakthrough in the teaching of literature, especially poetry, short stories, and 

novels, through the use of social media. So in the end, the process of learning the literary 

work becomes an interesting and actual learning, which forms the students’ character 

through thinking of the literature text.  

 

Keywords : literary, literature, social media. 

 

A. Pendahuluan 

Karya sastra merupakan cerminan sebuah bangsa karena karya sastra terinspirasi 

melalui gejolak-gejolak yang terjadi dalam sebuah negara dan selanjutnya menjadi 

peradabannya. Demikian halnya dengan karya sastra di Indonesia, dimulai dari sebelum abad 

ke-20 yang disebut periodisasi sastra pujangga lama, kemudian awal abad ke-20 yakni titik 

awal kesadaran kebangsaan dan konsep nasionalisme Indonesia hingga sekarang pun tidak 

lepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia. Karya sastra melukiskan keadaan dan 

kehidupan sosial suatu masyarakat, peristiwa-peristiwa, ide dan gagasan, serta nilai-nilai yang 

diamanatkan pencipta lewat tokoh-tokoh cerita. Ia bukan semata-mata kualitas otonom atau 

dokumen sosial melainkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, 

karya yang memiliki kapasitas untuk mengevokasi energi-energi yang stagnan (Ratna, 2009:6). 

Karya sastra pada setiap periodisasi menunjukkan ciri khasnya masing-masing yang 

memberikan pemahaman sebagai informasi yang harus diketahui dan sebagai petunjuk kepada 

setiap generasi sebuah negara akan peradaban negaranya sekaligus membentuk karakternya.  

Peranan karya sastra dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini acap kali dipertanyakan 

fungsi dan keberartiannya. Karya sastra dinilai hanya sekadar bentuk lamunan dan kata-kata 

indah yang tidak memiliki pengaruh khususnya di zaman sekarang, fokus dengan 

pengembangan ekonomi, terlebih lagi mempersiapkan mental bangsa dalam era MEA 

(Masyarakat Ekonomi Asean). Sejalan dengan hal itu, lembaga pendidikan Indonesia mulai 
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mengarahkan sistem pembelajaran yang mendidik peserta didik untuk siap pada ekonomi 

global yang akan diberlakukan. Hal ini tampak jelas sejak diberlakukannya kurikulum 2013 

yang mengurangi materi pembelajaran tentang sastra di SMA dan bahkan di SMP materi 

tentang sastra ditiadakan (sebelum diadakan revisi). Keadaan tersebut memicu banyak 

perdebatan di kalangan guru bahasa Indonesia, para sastrawan, hingga peneliti bahasa yang 

menunjukkan ketidaksetujuannya akan peniadaan pembelajaran tentang sastra di SMP, 

kemudian dilakukan revisi dengan mengembalikan materi sastra pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia SMP.  

Berdasarkan hal itu, dapat disadari bahwa masih banyak pihak yang menganggap 

pengajaran karya sastra di sekolah tidak penting.  Kemudian, melalui hasil wawancara dengan 

beberapa siswa SMP, dalam penelitian ini peneliti mencoba mewawancarai beberapa siswa 

yang mengikuti bimbingan belajar di Prosus Inten Jakarta yang berasal dari berbagai sekolah  

mengutarakan bahwa karya sastra adalah pembelajaran yang membosankan dan tidak penting 

untuk dibahas dalam proses belajar mengajar karena dalam pembelajaran siswa tidak 

menemukan manfaat dari pembelajaran sastra.  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan ini, diantaranya pembelajaran 

sastra di Indonesia melalui buku cetak yang dibagikan kepada siswa memuat kutipan-kutipan 

karya sastra, seperti cerpen, novel, dan drama, sehingga siswa hanya memahami karya sastra 

yang setengah-setengah, tidak dapat menikmati karya sastra secara utuh. Bahan pembelajaran 

sastra dalam buku-buku teks bahasa Indonesia dan buku penunjang lainnya juga belum 

dirancang untuk menjadi bacaan remaja. Implikasinya, kurikulum bahasa dan sastra Indonesia, 

memaksa para remaja untuk membaca karya-karya sastra kanonik, karya-karya yang dianggap 

besar dan serius. Menurut Nurgiyantoro dan Efendi (2013) Pijakan pembelajaran sastra di 

sekolah menengah adalah sastra Indonesia versi fakultas sastra, versi majalah kebudayaan dan 

majalah sastra, jurnal serius, penerbit idealis, dan versi seniman antiseni populer. 

Bertolak dari permasalahan yang diuraikan di atas penulisan artikel ilmiah ini bertujuan 

untuk memberikan terobosan baru dalam pembelajaran karya sastra hingga nantinya akan 

terbentuk budaya literasi karya sastra di kalangan siswa dengan cara memanfaatkan media 

sosial. Pemilihan media sosial ini didasari oleh semakin maraknya penggunaan internet, 

khususnya media sosial, di kalangan masyarakat sekaligus sudah menjadi gaya hidup masa 

kini. Fenomena ini dapat dimanfaatkan sebagai pelecut motivasi dan minat siswa dalam 

mempelajari karya sastra ataupun berkreasi melalui karya sastra.  
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B. Pembahasan 

1. Hakikat Budaya Literasi Karya Sastra dengan Media Sosial 

Secara etimologi kebudayaan berasal dari bahasa Latin colere, artinya mengolah, 

mengerjakan,  menyuburkan, dan mengembangkan, atau segala daya dan aktivitas manusia 

untuk mengolah dan mengubah alam. Ditinjau dari sudut bahasa Indonesia, kebudayaan 

berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu buddhayah  bentuk  jamak dari buddhi yang berarti budi 

atau akal. Kata literasi berasal dari bahasa Inggris yakni literacy yang memiliki arti kemelekan 

huruf atau kemampuan membaca. Literasi atau kemahirwacanaan adalah kemampuan baca 

tulis untuk memahami dan menyerap informasi dari bentuk tertulis dan menyatakannya 

kembali secara tertulis. Secara luas literasi mencakup keterampilan berpikir menggunakan 

sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Di abad 21 ini, 

keterampilan ini disebut sebagai literasi informasi (Pangesti, dkk., 2016:8). 

Apriyani (2006:11) menjelaskan bahwa terdapat sembilan karakteristik seseorang yang 

memiliki keahlian literasi informasi. Karakteristik itu meliputi: 1) mampu menyadari 

kebutuhan informasinya, 2) mampu menyadari informasi yang akurat dan lengkap merupakan 

dasar dalam membuat keputusan yang benar, 3) mampu mengidentifikasi sumber-sumber 

potensial dari suatu informasi, 4) mampu membangun strategi pencarian yang tepat, 5) mampu 

mengakses berbagai sumber informasi termasuk teknologi dasar lainnya, 6) mampu 

mengevaluasi informasi, 7) mampu mengelola informasi untuk mengaplikasikan atau 

mempraktikkannya, 8) mampu mengintegrasikan informasi yang baru dengan pengetahuan 

lama yang telah dimilikinya, dan 9) mampu menggunakan informasi dengan kritis dan untuk 

menyelesaikan masalah. 

Bertolak dari uraian di atas apabila dikaitkan antara budaya dengan literasi informasi 

adalah segala daya atau aktivitas manusia dalam bentuk karya, rasa, dan cipta masyarakat yang 

mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan untuk 

melaksanakan berbagai tugas yang diperoleh dari kegiatan membaca dan kemampuan 

menerima informasi, serta kemampuan untuk menuliskan informasi yang diterima. Salah satu 

cara untuk membudayakan kegiatan literasi informasi adalah dengan kegiatan membaca karya 

sastra.  

Karya sastra merupakan salah satu materi pembelajaran yang seharusnya sangat 

menarik untuk diajarkan. Sesuai dengan tujuan pendidikan dalam UUD 1945 mengamanatkan 

supaya pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional 

yang mengarah kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamalkan melalui 3 
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aspek kecerdasan, meliputi kecerdasan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Dari ketiga aspek 

ini yang sering terabaikan oleh sekolah dan pengajarnya adalah kecerdasan afektif, yaitu 

berhubungan dengan sikap peserta didik yang harus mulia, sejalan dengan konsep dasar 

pendidikan Indonesia yang mencerdaskan bangsa yang beriman dan bertakwa.  

Kecerdasan afektif sebenarnya dapat ditingkatkan melalui pembelajaran karya sastra. 

Namun, pada kenyataannya pengajaran karya sastra masih belum maksimal dapat diterapkan 

untuk mendukung kecerdasan afektif siswa. Hal ini disebabkan masih banyak siswa yang 

merasa bosan dengan pembelajaran karya sastra. Ada beberapa alasan, salah satunya siswa 

merasa jenuh dengan bacaan-bacaan yang disajikan dalam materi pembelajaran sastra, 

kemudian guru merasakan kesulitan untuk berkreasi supaya pembelajaran karya sastra menjadi 

menarik karena keterbatasan materi ajar yang tersedia.  

Mengacu hal tersebut, sesuai perkembanga zaman saat ini, dunia semakin maju dan serba cepat 

dengan adanya peran teknologi yang semakin canggih, khusunya dalam bidang teknologi 

informasi. Teknologi informasi yang paling banyak digunakan adalah media sosial, seperti 

facebook, twitter, path, instagram, blog, youtube. Menyikapi kemajuan ini, sudah seharusnya 

proses belajar mengajar mulai melibatkan media sosial sebagai sarana dalam belajar mengajar, 

ditambah lagi saat ini media sosial sudah menjadi bagian gaya hidup dan kebutuhan bagi 

banyak lapisan masyarakat.  

Keadaan ini dapat dimanfaatkan dalam pengajaran karya sastra di sekolah, terlebih lagi 

mulai digencarkannya cyber sastra. Istilah cyber sastra dapat dirunut dari asal kata cyber dalam 

bahasa Inggris tidaklah berdiri sendiri, melainkan terjalin dengan kata lain seperti cyberspace, 

cybernate, dan cybernetics. Cyberspace berarti ruang (berkomputer) yang saling terjalin 

membentuk budaya di kalangan mereka. Cybernate, berarti pengendalian proses menggunakan 

komputer. Endraswara (2006:182) menjelaskan cybernetics berarti mengacu pada sistem 

kendali otomatis, baik dalam sistem komputer (elektronik) maupun jaringan syaraf. Sesuai 

dengan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa cyber sastra adalah aktivitas sastra yang 

memanfaatkan media komputer atau internet. 

Senada dengan pernyataan di atas dapat dimaknai bahwa budaya literasi karya sastra 

melalui media sosial adalah sebuah cara yang dapat dibangun untuk menumbuhkan keinginan 

membaca dan kemampuan untuk memahami bacaan, khususnya karya sastra, kemudian 

mampu untuk berkreasi atau menghasilkan produk melalui karya sastra yang telah dibaca, dan 

selanjutnya dapat dipublikasikan dengan media sosial. Dengan konsep ini, diharapkan guru 

tidak mengalami kesulitan lagi untuk mengajarkan karya sastra di sekolah dan menumbuhkan 

motivasi pun gairah siswa untuk belajar juga bergelut dalam bidang sastra.  
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2. Pembelajaran Melalui Media Sosial untuk Membudayakan Literasi Karya Sastra 

Budaya literasi karya sastra siswa dapat berjalan baik dengan melakukan 

pengoptimalan peran guru dalam mengajarkan karya sastra. Proses belajar mengajar terkait 

dengan karya sastra dapat dilakukan oleh guru dengan memberikan kegiatan yang nantinya 

melibatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran. Pengajaran karya sastra meliputi 

pengajaran puisi, cerpen, novel, dan drama. Namun, pada bagian ini difokuskan pengajaran 

karya sastra bagian puisi, cerpen, dan novel. 

 

3. Pembelajaran Puisi 

Tujuan pembelajaran puisi di sekolah sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini, 

adalah siswa mampu mengidentifikasi pengertian puisi dan struktur batiniah dan lahiriah 

sebuah puisi. Kegiatan belajar mengajar puisi yang biasa dilakukan di sekolah adalah siswa 

diberikan puisi yang diciptakan oleh sastrawan, selanjutnya siswa ditugaskan untuk 

mengidentifikasi puisi yang diberikan. Selanjutnya, kegiatan lain yang paling sering ditemukan 

dalam proses belajar mengajar tentang puisi adalah ketika siswa mengerjakan soal tentang 

puisi, sering sekali puisi yang diberikan dalam bentuk kutipan, sehingga siswa tidak merasakan 

keindahan puisi secara keseluruhan sekaligus makna yang terkandung di dalamnya. Kenyataan 

ini menyebabkan siswa kurang termotivasi untuk belajar tentang puisi, karena merasa 

pembelajaran tersebut tidak memiliki manfaat dan tidak mengandung informasi yang dapat 

mempengaruhi peserta didik. Solusi yang dapat dilakukan oleh guru untuk menyiasati 

permasalahan ini adalah: 

1) Guru menyampaikan materi tentang puisi, pengertian dan unsur yang membentuk puisi, 

secara sederhana. 

2) Guru menampilkan salah satu contoh puisi secara keseluruhan, kemudian 

menganalisisnya sesuai dengan struktur batiniah dan lahiriah, sesuai dengan materi 

yang disampaikan, untuk menemukan makna dari puisi yang ditayangkan. Hal ini baik 

untuk siswa karena siswa secara langsung (melalui contoh kongkretnya) memahami 

bagian-bagian dari struktur yang membentuk puisi. 

3) Setelah itu, guru menginstruksikan siswa untuk membuat satu puisi karangan siswa 

dengan tema bebas, sesuai dengan minat masing-masing siswa. Dalam kegiatan ini 

guru harus memberikan sugesti positif kepada siswa bahwa menulis puisi sangat mudah 

karena tidak terikat dengan tata bahasa, namun dapat dituliskan sesuka hati, baik 

melalui pilihan kata maupun bentuk penulisannya. Sugesti ini akan memberikan 

semangat dan rasa percaya diri kepada siswa untuk menuliskan puisinya. 
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4) Langkah selanjutnya adalah guru menginstruksikan siswa untuk memberikan kreasi 

pada puisi yang diciptakan melalui aplikasi yang ada di komputer, sehingga menjadi 

bentuk puisi dalam gambar yang dibuat semenarik mungkin. 

5) Setelah siswa melakukan tugas tersebut, guru menginstruksikan siswa untuk meng-

upload puisi, dalam bentuk gambar yang sudah dikerjakan, melalui media sosial 

masing-masing, dalam hal ini dikhususkan untuk menggunakan instagram. 

Selanjutnya, siswa menadai foto yang sudah dikirim pada instagram khusus yang 

dimiliki guru untuk publikasi karya siswa supaya guru dengan mudah mendeteksi karya 

siswa. 

6) Tahap terakhir dapat dilakukan dengan mengoreksi setiap karya siswa dan 3 karya 

terbaik, dilihat dari isi dan kreativitas gambar yang dilakukan siswa, akan di 

publikasikan pada instagram publikasi karya siswa miliki guru.  

Setelah siswa mahir dalam memahami struktur lahiriah dan batiniah puisi, melalui 

kegiatan di atas, selanjutnya guru memperkenalkan puisi dari sastrawan ternama di Indonesia 

yang dimulai sejak abad ke-20, pemelihan puisi dikhususkan pada puisi yang memiliki 

pengaruh di Indonesia. Hal ini dilakukan supaya generasi muda tidak melupakan karya sastra 

lama yang memuat sejarah bangsa melalui gejolak-gejolak yang terjadi, kegiatan ini pula akan 

menstimulus peserta didik untuk berkenalan dan terbiasa dengan karya sastra lama. Banyak 

kendala yang dialami oleh guru untuk mengajarkan puisi lama kepada siswa karena siswa 

menganggap puisi lama terlalu konvensional untuk dipelajari pun membosankan. Berikut ini 

cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan semangat siswa, yaitu: 

1) Guru memperkenalkan para sastrawan Indonesia dan karya-karyanya kepada siswa. 

2) Guru menginstruksikan siswa untuk mencari puisi dari sastrawan Indonesia yang paling 

berpengaruh di Indonesia. 

3) Guru menginstruksikan siswa untuk membentuk kelompok, 1 kelompok terdiri atas 3 

peserta didik. Setiap kelompok harus memiliki satu puisi yang berbeda dengan kelompok 

lainnya. 

4) Setelah menentukan puisi pada masing-masing kelompok, guru menginstruksikan siswa 

untuk menjadikan puisi yang dipilih menjadi musikalisasi puisi atau deklamasi, sesuai 

dengan keinginan siswa. 

5) Setelah itu, guru menginstruksikan siswa untuk merekam dalam bentuk audio visual 

kegiatannya (dilakukan di luar jam sekolah/menjadi tugas rumah) dan mengirimnya 

melalui youtube salah satu anggota kelompok. 
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6) Guru menilai pekerjaan siswa dan 3 terbaik dimuat pada youtube publikasi karya siswa 

miliki guru. 

 

4. Pembelajaran Cerpen dan Novel 

Sama halnya dengan pembelajaran puisi di kalangan siswa, pembelajaran cerpen dan 

novel juga mengalami kendala. Banyak siswa yang merasakan kebosanan ketika belajar cerpen 

atau novel karena bacaannya yang banyak. Ditambah lagi ketika dihadapkan dengan soal 

berupa bacaan sastra, kutipan cerpen atau novel, siswa mengeluh dengan bacaan yang banyak 

dan pertanyaan yang sederhana. Pada dasarnya, siswa jarang menemukan permasalahan terkait 

dengan latihan soal atau tes yang berhubungan dengan karya sastra cerpen atau novel, kendala 

yang ditemukan siswa adalah kejenuhan membaca teks dan kehilangan konsentrasi dengan 

pertanyaan yang diberikan. Ditambah lagi, tujuan pembelajaran karya sastra pada siswa, untuk 

membentuk karakter dan moral yang baik melalui tokoh-tokoh dalam cerita tidak mulus 

memiliki dampak. Guru tidak sepenuhnya bersalah, karena mengikuti buku teks yang 

dibagikan kepada siswa sebagai materi ajar. Tetapi, guru juga tidak harus pasrah dengan 

kenyataan yang ada. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk menyiasati 

permasalahan ini, yaitu dengan cara melibatkan siswa dalam kegiatan kemudian menggunakan 

media internet melalui media sosial sebagai sarana publikasi. Cara yang dapat dilakukan 

adalah: 

 

5. Pembelajaran Cerpen 

1) Guru menjelaskan secara singkat pengertian cerpen dan ruang lingkupnya secara 

sederhana. 

2) Setelah siswa memiliki pemahaman tentang cerpen, guru memberikan satu contoh 

cerpen populer dalam bentuk utuh, bukan kutipan, kepada siswa kemudian 

menyediakan beberapa pertanyaan tentang isi cerpen yang jawabannya menganjurkan 

siswa untuk membaca isi cerpen secara keseluruhan, misalnya: 

a) Apakah tema cerpen tersebut? 

b) Berapakah tokoh yang terdapat dalam cerpen? 

c) Dimana sajakah latar dalam cerpen tersebut? 

d) Apakah konflik yang terjadi dalam cerpen tersebut? 

e) Apakah akhir dari cerpen tersebut? 

3) Setelah siswa memahami isi cerpen, guru mulai menguraikan unsur-unsur yang dimuat 

dalam cerpen, baik unsur instrinsik dan ekstrinsik.  
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4) Setelah memberikan penjelasan, guru memperkenalkan cerpen lama (oleh sastrawan 

lama) khusunya yang berpengaruh di Indonesia. 

5) Selanjutnya, guru menugaskan siswa untuk memilih salah satu cerpen lama dan 

mengonversikannya dalam bentuk dialog drama yang dilakukan secara berkelompok. 

6) Setelah siswa mengonversikan cerpen yang dipilih, guru menginstruksikan siswa untuk 

melakonkannya dan direkam. Kegiatan ini dilakukan di luar proses belajar mengajar 

untuk hasil yang lebih baik. 

7) Kegiatan berikutnya, guru menginstruksikan siswa untuk mengirim video rekaman 

melalui salah satu akun youtube anggota kelompok dan guru memilih 3 terbaik untuk di 

upload di youtube publikasi karya siswa milik guru.  

 

6. Pembelajaran Novel 

Cerpen dan novel adalah bentuk karya sastra yang sama-sama berisi cerita, memuat 

konflik, dan mengandung amanat melalui tokoh-tokoh dan perjalannya. Namun, dalam segi isi 

novel lebih kompleks, baik tokoh, alur, dan konflik-konfliknya, dibandingkan cerpen. Hal ini 

bukan menjadi alasan bagi guru ataupun kurikulum nasional untuk menyajikan materi sastra 

tentang novel dalam bentuk kutipan-kutipan. Mengajarkan novel pada siswa harus dilakukan 

secara utuh atau teks utuh. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menerapakan 

bacaan tahunan kepada siswa. Sudah seharusnya, setiap guru mata pelajaran mengharuskan 

siswa membaca buku habis secara tuntas, 2 buka pertahun. Demikian halnya dengan mata 

pelajaran bahasa Indonesia, mengharuskan siswa membaca 2 buku sastra per tahun. Kegiatan 

bacaan tahunan ini dapat dilakukan lebih menarik dengan cara: 

1) Guru menginstruksikan siswa untuk membaca satu novel populer sesuai dengan minat 

siswa diberi waktu selama 6 bulan.  

2) Kemudian, novel yang telah dibaca diresensi dan dikumpulkan dalam bentuk softcopy, 

dikirim melalui e-mail guru. Tugas ini dikumpulkan sebelum ujian tengah semester.  

3) Selanjutnya, hasil resensi 3 terbaik siswa, dilihat melalui kualitas novel yang dibaca 

dan resensi yang dituliskan di bagikan oleh guru melalui media sosial seperti facebook 

guru sebagai bentuk penghargaan guru terhadap siswa. 

4) Untuk tugas 6 bulan berikutnya, siswa kembali diinstruksikan untuk membaca novel, 

dalam hal ini difokuskan pada karya sastra (novel) lama yang berpengaruh pada karya 

sastra di Indonesia. 
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5) Selanjutnya, siswa kembali diinstruksikan untuk meresensi karya sastra yang telah 

dibaca, sebagai nilai praktek ujian akhir sekolah dan dikirim melalui e-mail guru. 

Kemudian 3 terbaik dipublikasi melalui media sosial guru.  

Berdasarkan penjelasan di atas, kegiatan pembelajaran karya sastra dengan media sosial 

ini dapat menumbuhkan semangat siswa untuk bergelut di bidang sastra sekaligus 

menumbuhkan budaya literasi karya sastra, dalam hal ini siswa tidak sekadar terbiasa dengan 

bacaan karya sastra tapi mampu berkreasi melalui karya sastra yang dibaca, seperti uraian yang 

telah disebutkan siswa tidak hanya memahami secara utuh karya sastra yang dibaca (puisi, 

cerpen, novel) tetapi juga mampu menuliskan karya sastra yang dibaca menjadi sebuah produk 

yang dapat di konsumsi berbagai pihak, seperti membuat video deklamasi, musikalisasi puisi, 

drama, dan resensi novel. Hal yang perlu ditekankan pada konsep ini, siswa sudah seharusnya 

diperkenalkan dengan sastra secara utuh, tidak setengah-setengah seperti yang terdapat dalam 

buku teks saat ini. Pemahaman secara utuh karya sastra dapat menumbuhkan kecintaan siswa 

dengan karya sastra karena siswa sudah mengenal secara utuh, dapat merasakan petualangan 

dengan karya sastra secara langsung, dan termotivasi melalui karya sastra. Sehingga 

kedepannya, siswa dan guru tidak lagi mengalami kesulitan untuk mempelajari ataupun 

mengajarkan karya sastra. 

 

C. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

Berdasarkan urain di atas dapat disimpulkan bahwa pengajaran karya sastra di 

Indonesia masih mengalami banyak persoalan. Mulai dari kurikulum yang berlaku, buku teks 

sebagai materi ajar, dan metode pengajaran yang digunakan. Sejalan dengan hal tersebut, 

pemanfaatan media internet melalui media sosial dapat digunakan untuk memudahkan 

mempelajari karya sastra karena media internet pada saat ini menjadi bagian yang tidak dapat 

dilepaskan dari seluruh kegiatan masyarakat. kemudian, media internet melalui media sosial 

dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk mempelajari karya sastra sekaligus menumbuhkan 

budaya literasi karya sastra pada siswa. Selain itu, dengan mengajarkan karya sastra secara 

utuh, maka tujuan pengajaran karya sastra untuk membentuk karakter peserta didik lebih 

terarah dan berhasil. 
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2. Saran 

Karya sastra sangat perlu diajarkan di sekolah dengan tujuan untuk membentuk 

karakter siswa. Kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa maupun guru dapat diatasi dengan 

memanfaatkan media sosial. Untuk itu, pengembangan budaya literasi karya sastra sangat 

disarankan dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi supaya pembelajaran 

karya sastra yang semula sangat membosankan dapat menjadi pembelajaran yang menarik dan 

penuh kreativitas.  
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Abstrak 

 

Saat ini, literasi telah menjadi suatu kegiatan yang diterapkan mulai dari bangku sekolah dasar 

hingga perguran tinggi. Literasi media merupakan suatu pendekatan abad ke-21 kepada 

pendidikan. Baran & Denis (2010) memandang literasi media sebagai suatu rangkaian gerakan 

melek media yang dapat mengembangkan keterampilan dan berada dalam sebuah rangkaian. Hal 

itu menyediakan suatu kerangka untuk mengakses, meneliti, mengevaluasi, menciptakan, dan 

mengambil bagian dengan pesan-pesan di dalam bermacam wujud-wujud dari media cetak, 

elektronik, dan internet. Literasi mempunyai kaitan untuk membantu para siswa mengembangkan 

suatu pemahaman kritis dan dapat memberikan pemahaman atau keterampilan kepada setiap 

individu dan masyarakat. Kemampuan untuk melakukan hal itu ditujukan agar pemirsa sebagai 

konsumen menjadi sadar (melek) tentang suatu realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Salah 

satu cara untuk mengembangkan gerakan literasi adalah menggunakan media, yaitu sastra. 

Berangkat dari hal di atas, penulis mencoba menulis atikel kajian teoretik untuk berbagi 

pengetahuan dan wawasan literasi sebagai salah satu upaya mengidentifikasi sastra sebagai media 

literasi. Bagaimana sastra itu digunakan sebagai media literasi akan dibahas dalam tulisan ini. 

Bagaimana pun, pendidikan literasi media adalah terpisah, jelas hanya menggunakan media dan 

teknologi di dalam kelas agar dapat dikatakan “mengajar dengan media” (Tamburaka, 2013: 9). 

Secara garis besarnya, sastra sebagai media literasi media dapat mengembangkan kemampuan 

khalayak baik secara intelektual, emosional, dan moral karena sastra merupakan suatu proses 

untuk mengidentifikasi konten media yang meliputi kognitif, emosi, estetika, dan moral. 

 

Kata kunci: literasi, media, sastra. 

 

A. Pendahuluan 

Generasi pascapengakuan kedaulatan RI ini tidak lagi mengalami tiga tahun wajib 

membaca 25 buku sastra dan bimbingan menulis satu karangan seminggu (36 karangan setahun 

atau 108 karangan selama tiga tahun) seperti pada SMA Hindia Belanda atau Algemeene 

Middelebare School (AMS sebelum tahun 1942) pada tahun dahulu. Kurikulum yang membaca 

buku dan menulis karangan seperti pada sekolah SMA Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II 

tidak dilanjutkan RI pada akhir tahun 1949. Pemerintah RI keliru besar memberi prioritas lebih 

kepada SMA jurusan eksakta dengan memangkas kewajiban membaca 25 buku dan bimbingan 

menulis 108 karangan dalam waktu tiga tahun selama sekolah di jenjang pendidikan SMA. 

Selain itu, perpustakaan di SMA dipenuhi buku ajar dan buku paket, hamper tidak ada buku 

sastra. Bahkan, bimbingan menulis pun terlantar, hanya tiga atau empat kali setahun dan di 

banyak sekali sekolah, tugas mengarang hanya satu kali setahun. Yang diajarkan di kelas 

terutama materi tata bahasa. Guru tidak bisa disalahkan karena saat mereka kuliah, mereka 
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dilatih dalam materi linguistik, sedangkan untuk materi sastra hanya mendapatkan porsi yang 

kecil (Ismail, 2008: 114). 

Pengamatan yang dilakukan oleh Taufik Ismail terhadap wajib baca buku sastra di SMA 

pada 13 negara berikut ini berdasar kurikulum setempat, jumlah judul dalam tiga tahun belajar 

di SMA bersangkutan, buku disediakan di perpustakaan sekolah, siswa membaca tamat, siswa 

menulis tentangnya, dan mereka diuji tentang apa yang dibaca. Dengan kriteria itu, SMA 

Indonesia mencatat nol judul. 

Tabel 1. Buku Sasra Wajib Baca di SMA 13 Negara 

No. Asal Sekolah Buku Wajib Nama SMA / Kota Tahun 

1. SMA Thailand Selatan 5 judul Narathiwat 1986—1991 

2. SMA Malaysia 6 judul Kuala Kangsar 1976—1980  

3. SMA Singapura 6 judul Stamford College 1982—1983 

4. SMA Brunei Darussalam 7 judul SM Melayu I 1966—1969 

5. SMA Rusia Soviet 12 judul Uva 1980-an 

6. SMA Kanada 13 judul Canterbury 1992—1994  

7. SMA Jepang 15 judul Urawa 1969—1972  

8. SMA Internasional, Swiss 15 judul Jenewa 1991—1994  

9. SMA Jerman Barat 22 judul Wanne-Eickel 1969—1972  

10. SMA Prancis 30 judul Pontoise 1991—1994 

11. SMA Belanda 30 judul Middleburg 1966—1975 

12. SMA Amerika Serikat 32 judul Forest Hills 1967—1970  

13. AMS Hindia Belanda 25 judul Yogyakarta 1939—1942  

 AMS Hindia Belanda 15 judul Malang 1929—1932 

 SMA Indonesia 0 judul di mana saja 1943—2007  

 

Angka di atas hanya berlaku untuk SMA responden (bukan secara nasional) dan pada 

tahun-tahun dia bersekolah di situ (bukan permanen). Namun, sebagai pemotretan sesaat, angka 

perbandingan tersebut cukup layak untuk direnungkan bersama. Apabila buku sastra tidak 

disebut di kurikulum pendidikan sekolah saat ini, dibaca hanya ringkasannya saja, dan siswa 

tidak menulis tentangnya, tidak ada di perpustakaan sekolah, dan tidak diujiakan, dianggap nol. 

Angka nol di atas untuk SMA Indonesia sudah berlaku lebih dari 65 tahun lamanya dengan 

kekecualian luar biasa sedikit pada beberapa SMA saja (Ismail, 2008: 115). 
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Tabel 2. Wajib Baca Buku dan Menulis Karangan 

No. Sekolah Menengah Atas Wajib Baca Buku 

(Tiga Tahun) 

Wajib Menulis 

Karangan (Tiga Tahun) 

1. Hindia Belanda 25 judul buku 108 karangan 

2. Republik Indonesia 0 buku 3—15 karangan 

 

Tabel 3. Kuantifikasi Membaca Buku Sastra dan Menulis Karangan 

SMA Amerika Serikat 

(tugas membaca buku sastra dalam jumlah 

halaman buku) 

SMA Kolej Melayu, Kuala Kangsar, Malaysia 

(tugas menulis karangan dalam jumlah halaman 

ketik) 

44 halaman / minggu 14 halaman ketik / minggu 

1.584 halaman / tahun 504 halaman ketik / tahun 

4.752 halaman / 3 tahun 2.106 halaman ketik / 4 tahun 

 

Dua tabel di atas menunjukkan dua hal, yaitu (1) perbandingan wajib baca buku SMA 

saat Hindia Belanda dan Republik Indonesia dan (2) kuantifikasi tugas membaca buku di SMA 

Amerika Serikat (rata-rata) dan tugas menulis karangan di SMA Kolej Melayu, Kuala Kangsar, 

Malaysia. Ketertinggalan kuta dalam hal membaca dan menulis sangatlah mengenaskan. 

Berdasarkan hal tersebut, hal tersebut dapat menjelaskan mengapa tamatan SMA yang diterima 

perguruan tinggi sangat parah dalam tugas menulis laporan, makalah, dan skripsi. Kemampuan 

komunikasi tertulis mereka, rata-rata buruk sehingga dosen sakit kepala saat memeriksa struktur 

kalimat, diksi, dan logika dalam tulisan mereka. Seharusnya kemampuan itu sudah dikuasi 

mereka dan sudah selesai ketika masih di SMA, seperi di negara-negara lain (Ismail, 2008: 116). 

Demikianlah Ajib Rosidi, Rendra, dan sastrawan Indonesia lainnya produktif menulis 

sejak SMP, berlanjut ke SMA, ke umur lebih dewasa, dan seluruhnya itu hasil kerja keras 

sendiri tanpa bimbingan gurus seperti yang dialami generasi masa Hindia Belanda sebelumnya. 

Dengan demikian, tidaklah heran jika generasi Soekarno—Hatta merupakan generasi 

multilinguis yang dapat menguasai bahasa-bahasa asing karena generasi saat itu membaca buku 

sastra sebanyak 25 judul dalam bahasa Belanda, Inggris, dan Jerman. Akan tetapi, generasi saat 

ini hanya menguasai satu atau dua bahasa asing saja (Ismail, 2008: 116-117). 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan literasi di 

Indonesia sangatlah miris padahal kita semua mengetahui manfaat membaca, terutama membaca 

sastra. Kemanfaatan membaca tidak atau belum dirasakan dan disadari oleh masyarakat. Dengan 

demikian, diperlukan upaya untuk membangkitkan semangat membaca dan menulis di tengah 

masyarakat kita untuk menumbuhkan minat sekaligus melejitkan literasi (membaca dan 

menulis) kepada generasi saat ini melalui media sastra. 
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Menurut Tjahjono (1988: 47), Karena sifat masyarakat yang majemuk, majemuk pula 

sikap mereka ketika berhadapan dengan karya sastra. Ada tiga macam sikap yang selama ini 

tampak sekali, yaitu: (1) Sikap terbuka, dalam hal ini masyarakat yang mempunyai sikap 

terbuka adalah masyarakat yang menerima kehadiran karya sastra dalam hidupnya. Mereka 

beranggapan bahwa ada manfaatnya membaca karya sastra. Dengan membaca karya sastra, 

pengetahuan kita tentang hidup dan kehidupan ini akan berkembang, kepekaan perasaan kita 

akan terlatih, dan sebagainya. (2) Sikap tertutup, dalam hal ini mereka yang memiliki sikap 

tertutupn adalah masyarakat yang menolak kehadiran karya sastra dalam hidupnya. Mereka 

beranggapan bahwa karya sastra merupakan hasil kerja orang melamun saja sehingga tidak ada 

manfaatnya untuk dibaca, Masyarakat semacam ini telah apriori terhadap karya sastra. (3) Sikap 

acuh tak acuh, dalam hal ini mereka yang memiliki sikap acuh tak acuh sebenarnya justru 

mereka yang tidak memiliki sikap sama sekali terhadap kehadiran karya sastra, tetapi anehnya 

juga tidak memberikan tanggapan positif terhadap kehadiran karya sastra itu. 

Untuk memperbaiki minat membaca, diperlukanlah gerakan literasi agar mengubah sikap 

tertutup dan sikap acuh tak acuh dengan menggunakan sastra sebagai medianya. Di Indonesia, 

literasi media belum menjadi kurikulum resmi. Berbanding terbalik dengan beberapa negara-

negara maju di Barat. Literasi telah menjadi kurikulum resmi pendidikan di tingkat dasar. Di 

Indonesia kegiatan literasi hanya sebagai pelengkap saja yang diperkenalkan oleh para penggiat 

dan aktivis literasi. Dengan kata lain, literasi belum menjadi kebutuhan dari dunia pendidikan 

sehingga wajar jika perkembangan literasi sangat lambat di Indonesia. Kalaupun saat ini 

pendidikan literasi hanya sebatas kajian tertulis pada artikel atau buku, tetapi belum menjadi 

kurikulum resmi, setidak-tidaknya literasi dapat dijadikan mata pelajaran muatan lokal pada 

tingkat pendidikan dasar, pada tingkatan menengah dan atas dapat dijadikan kegiatan 

ekstrakurikuler, dan pada tingkatan perguruan tinggi dapat dijadikan mata kuliah penunjang 

wajib (Tamburaka, 2013: 35). Dengan demikian, dalam kurun waktu saat ini kita harus bergerak 

lebih terorganisir/terlembaga untuk generasi selanjutnya dalam menyentuh upaya 

mempersiapkan kemampuan literasi setiap individu di masa yang akan datang. 

 

B. Pembahasan 

Literasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu literacy yang berarti ‘melek’. Dalam hal ini 

literasi merujuk pada kemampuan khayalak yang melek terhadap media dan pesan media 

(Tamburaka, 2013:7). Dalam tulisan ini, sastra dapat digunakan sebagai media dalam 

melakukan literasi. Perkembangan literasi media di Indonesia merupakan proses untuk mencari 

formula bentuk yang sesuai. Hal ini terjadi karena keterlambatan masuknya literasi media di 
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Indonesia saat negara-negara maju sudah berkembang aktivitas literasi media mereka. Oleh 

karena itu, sudah saatnya berbagai instansi pemerintah melakukan langkah nyata bagi generasi 

saat ini dari dampak media, mengoptimalkan media sebagai salah satu sumber belajar, dan 

berupaya mengurangi jumlah waktu yang digunakan untuk mengonsumsi media dengan 

mengganti kegiatan lain yang bermanfaat (Tamburaka, 2013: 33). 

Jika sastra digunakan sebagai media literasi, akan memberikan manfaat yang diperoleh 

dari membaca karya sastra. Kalau kita menyenangi bahasa maka dengan membaca karya sastra 

kita akan memperoleh tambahan kosakata baru. Dengan membaca karya sastra kita akan 

mengetahui latar belakang budaya masyarakat tertentu. Dengan membaca karya sastra, kita akan 

diperkenalkan pada keunikan kehidupan yang mungkin saja belum pernah kita alami. Menurut 

Aminuddin, setidaknya ada manfaat membaca karya sastra itu, yaitu (1) sebagai pengisi waktu 

luang, (2) pemerolehan hiburan, (3) untuk mendapatkan informasi tentang apa saja, (4) media 

pengembang dan pemerkaya pandangan kehidupan, (5) memberikan pengetahuan dan nilai 

sosiokultural dari masa karya itu dilahirkan.  

Secara garis besar, kegiatan sastra dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu (1) kegiatan 

langsung, (2) kegiatan tidak langsung, (3) kegiatan kreatif, dan (4) kegiatan dokumentatif. 

Dalam kegiatan apresiasi sastra secara langsung, kita akan berhadapan secara langsung dengan 

hasil karya sastra. Kita langsung membaca novel, mendengarkan puisi dideklamasikan, atau kita 

menonton langsung sebuah pertunjukan teater. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan secara 

langsung ini dapat dilakukan melalui teks sastra dan juga melalui performansi (penampilan). 

Dalam kegiatan tidak langsung, kita tidak secara langsung berhadapan dengan hasil karya sastra, 

tetapi kita berhadapan dengan “sesuatu” yang ada di luar karya sastra, semacam studi tentang 

karya sastra. Kegiatan apresiasi sastra secara tidak langsung meliputi kegiatan mempelajari teori 

sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Dalam kegiatan kreatif, seseorang akan belajar mencipta 

karya sastra, seperti puisi, cerpen, atau naskah drama. Dalam kegiatan dokumentatif, seseorang 

akan mengumpulkan dan menyusun majalah, buku sastra, atau kliping dari guntingan Koran 

yang berisi kritik atau esai tentang masalah budaya dan sastra (Tjahjono, 1988: 17—21). 

 Menurut Aminuddin (1984), saat membaca karya sastra, kita berusaha menciptakan sikap 

serius, tetapi dalam suasana batin yang tenang. Keseriusan ini penting karena bagaimanapun 

juga karya sastra lahir dari daya kontemplatif pengarang sehingga untuk memahaminya 

dibutuhkan daya kontemplatif juga. Lebih-lebih karya sastra itu merupakan bentuk ungkapan 

keindahan yang actual dan imajinatif. Selain itu, menurut Boulton, di samping mengekspresikan 

keindahan, karya sastra juga mengandung pandangan yang berhubungan dengan perenungan 
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atau kontemplasi batin, baik berhubungan dengan masalah agama, filsafat, politik, maupun 

berbagai problematika hidup yang lain. 

 

C. Simpulan dan Saran 

Literasi hadir guna memberikan wawasan, pengetahuan, sekaligus keterampilan kepada 

pembaca untuk mampu memilah dan menilai isi media yang dipakai sekaligus juga berpikir 

secara kritis. Kita dapat menyimpulkan betapa kompleks dan unik serta peliknya karya sastra itu. 

Karenanya, untuk menjadi apresiator sastra yang baik, diperlukan beberapa bekal awal. Dengan 

bekal awal ini diharapkan seseorang mampu mendekati dan menggeluti karya sastra dengan 

sungguh-sungguh hingga tumbuh penghargaan dan kecintaannya terhadap karya sastra. Dengan 

adanya gerakan literasi yang menggunakan sastra sebagai medianya, diharapkan seseorang dapat 

memiliki kepekaan emosi, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan 

dengan masalah kehidupan dan kemanusiaan, mendapatkan pemahaman terhadap aspek bahasa, 

serta pemahaman terhadap unsur-unsur karya sastra untuk menemukan nilai-nilai kehidupan dari 

karya sastra. 
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Abstract 

 

The diversity of folklore which is owned by our nation is one of the rich cultural heritage in 

characterizing ethnicities archipelago. History in oral literature has exixtention on human 

civilization, until the culture of pilgrimage that can not escape human perception. This research on 

folklore with regard to the religious pilgrimage. Pilgrimages not shirk, but a sense of respect for 

the ancestors of services in return the favor as possible. This research method is qualitative 

research. This qualitative research can be divided into four, namely the stage prior to the field, 

field work, data analysis, research reports. This study emphasizes the expert informant to obtain 

samples purposif emphasis on logical analysis, emphasizing on the properties of the natural 

phenomena that occur and emphasis on honesty researchers. As for the location of the research, 

which is in the province of Banten, especially Pandeglang. While the source of the data in this 

study, namely in the form of documentation, records and notes. The oral tradition of pilgrimage 

give the values towards the public good views of the shape function and meaning. In addition, this 

oral tradition as the identity of the indigenous population. The study was a rescue attempt of oral 

tradition from extinction as well as efforts to respect and inherited culture that can support the 

national culture so as to give a different meaning even more value. In addition, part of the 

contribution of literacy efforts in the field folklore. You do this by explaining the folklore and 

describe the circumstances and influences are present in the environment of local residents. In its 

application for the sake of result values based on local wisdom so as to promote the development 

of advanced education, quality, character, and competitiveness. This research can be applied in 

education and stakeholder and community. 

 

Keywords: Values, Traditions Pilgrimage, Folklore 

 

A. Pendahuluan 

Sejarah dalam sastra lisan mempunyai keesistensian terhadap peradaban manusia, hingga 

muncul budaya ziarah yang tidak luput dari persepsi manusia. Kekuatan tradisi lisan itu berbeda-

beda, hal itu bukan saja karena bahasa yang digunakan tetapi perkembangan yang dialami oleh 

masyarakat. Tradisi lisan bertumpu pada kekuasaan dan kemampuan daya ingat yang sangat 

terbatas, sehingga tidak mustahil apa yang diwariskan oleh suatu generasi ke generasi 

selanjutnya. 

 Ziarah memilliki nilai kearifan lokal, karena kearifan lokal yaitu adanya unsur-unsur atau 

ciri-ciri tradisional yang mampu bertahan dan bahkan memiliki kemampuan untuk 

mengakomodasikan unsur-unsur budaya dari luar serta mengintegrasikannya dalam kebudayaan 

asli (Rohaedi, 1986). Kandungan nilai kearifan lokal yang terdapat dalam Ziarah sebagai media 

untuk mendekatkan diri kepada sang Khalik. Ziarah pun memiliki dimensi yang mencerminkan 

kearifan lokal terhadap hubungan vertikal manusia dengan tuhan. Selain itu, memiliki dimensi 
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cerminan kearifan lokal hubungan horizontal manusia dengan manusia dengan tatacara aturan 

yang disepakati.  

Tradisi ziarah di Banten keistimewaannya ialah dari tempat yang memiliki nilai sejarah 

yang luar biasa terutama dalam keagamaannya. Selain itu, cerita rakyat Banten sangat melegenda 

karena tokoh-tokoh memiliki nilai kekuatan atau kemampuan yang luar biasa. Salah satu tokoh 

tersebut, yaitu Syekh Mansyur. Beliau merupakan keturunan Kesultanan Banten dan pernah 

memimpin Banten pada tahun 1651. Menurut dogeng dari mulut ke mulut bahwa Syekh 

Mansyur memiliki kesaktian dengan pergi dari Makkah ke Banten dengan berlari melalui jalur 

darat kemudian muncul di permukaan bumi di Banten Selatan, lewat dasar bumi. Cerita dongeng 

tersebut memiliki nilai-nilai keagamaan jika dikaitkan tradisi ziarah yang ada di Banten. Tradisi 

Ziarah di Banten menjadi tempat para penziarah untuk beribadah sekaligus berwisata religius. 

Karena itu, tempat atau makam-makam yang ada di Banten sangat terkenal. Letak makam 

Makam Syekh Mansyur terletak di Kampung Cikadueun, Desa Cikadueun, Kecamatan Cimanuk, 

Pandeglang. Para penziarah datang dari seluruh pelosok Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, 

pada kesempatan ini peneliti akan melakukan penelitian mengenai cerita rakyat tentang legenda 

keagamaan berkenaan dengan ziarah di Banten. 

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan  sebagai berikut. 

1) Apakah terdapat nilai kearifan lokal tradisi ziarah di Banten? 

2) Bagaimanakah pengaruh bentuk, makna, dan fungsi nilai kearifan lokal tradisi ziarah bagi 

pendidikan dan masyarakat? 

Secara umum tujuan masalah penelitian ini, yaitu: (1) mengetahui nilai kearifan lokal 

tradisi ziarah di Banten dan (2) mendeskripsikan keadaan pengaruh bentuk, makna, dan fungsi 

nilai kearifan lokal tradisi ziarah bagi pendidikan dan masyarakat. 

 

B. Landasan Teori 

Pemaparan kajian tentang Tradisi lisan dalam kajian pustaka ini akan lebih memfokuskan 

pada cerita rakyat yang memiliki nilai keagamaan dalam bentuk ziarah dan fungsinya. Teori 

mengenai penelitian ini akan dibahas sebagai berikut. 

1. Tradisi Lisan  

 Tradisi lisan menjadi wujud dari budaya. Penelitian ini mengkaji bagaimana folklore atau 

cerita rakyat di sekitar mengenai tradisi ziarah. Hal ini dapat memperkaya hasil kebudayaan 

nusantara berdasarkan sistem nilai budaya yang hadir terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup 

dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat menganggap mempunyai nilai hidup. Oleh 

karena itu, sistem ini mempunyai fungsi sebagai pedoman tertinggi bagi manusia. Tradisi lisan 
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merupakan  contoh wujud dan budaya sebagai suatu komplek yaitu ide, gagasan, nilai-nilai 

norma, dan sebagainya.  

Menurut Alan Dandes (Danandjaja, 2002:1) folk adalah sekelompok orang yang 

memiliki ciri-ciri pengemal fisik, sosial dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan  dari 

kelompk-kelompok lainnya. Jadi,  folk adalah sinonim dengan kolektif, yang juga memiliki ciri-

ciri  pengenal fisik atau kebudayaan yang sama, serta mempunyai kesadaran sebagai kesatuan 

masyarakat. Sedangkan lore adalah hasil tradisi folk, yaitu sebagian kebudayaan  diwariskan 

secara turun-temurun  secara lisan  atau melalui suatu contoh yang di sertai gerak  isyarat atau 

alat pembanrtu pengingat (mnemonic device) (Danandjaja, 2002:1-2). Jadi, definisi foklore 

secara keseluruhan adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif apa saja, secara tradisional dalam 

versi yang berbeda. Baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat 

atau alat pembantu pengingat. 

Folklor terdapat varian yang berbeda hal ini diakibatkan cara penyebaran dari mulut ke 

mulut (dengan cara lisan) dan bukan oleh cetakan atau rekaman  sehingga oleh proses lupa diri 

manusia.  Folklor dapat mengalami perubahan ke arah positif maupun negatif. Folklor bernilai 

positif jika banyak orang melestarikan folklore, sedangnkan bernilai negatf jika mencoba 

menghilangkan. Folklor merupakan bagian dari sastra lisan. Sastra lisan adalah sastra yang hidup 

secara lisan, yaitu sastra yang tersebar dalam bentuk tidak tertulis, disampaikan dengan bahasa 

lisan. Dengan kata lain tradisi atau sastra lisan adalah segala wacana yang diucapkan melalui 

lisan, karena tradisi mereka sebarkan melalui lisan juga merekam tulis  dengan tujuan  mengingat 

dan meneruskan tradisi lisan. Salah satu bentuk tradisi lisan, yaitu Cerita Rakyat. 

Cerita rakyat muncul dan berkembang secara turun-menurun secara tidak sengaja untuk 

mengungkapkan berbagai gagasan yang sudah muncul sebelumnya yang pada umumnya lebih 

dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan pesan moral (Nurgiyantoro, 2013:165). Cerita 

rakyat yang hadir membuat kepercayaan tersendiri  sehingga menimbulkan berbagai pemikiran 

salah satunya rasa memiliki sehingga lebih gampang. Pengalaman-pengalaman keagamaan 

dalam spiritual dan rohani terkait dengan perasaan-perasaan menyebabkan kesamaan itu bukan 

keseragaman iman, melainkan dinamika iman yang kendati sama tetap terbuka untuk mendengar 

dan merelasikan kekhasannya masing-masing. Dalam keterbukaan itulah iman yang sama  

menjadi sempurna karena kesamaannya dihakikati dan dihidupi dengan perbedaannya karena 

iman dapat dicari, dihidupkan, dan disuburkan. 

2. Ziarah 

Ziarah adalah suatu kunjungan ke tempat yang dianggap keramat (atau mulia, makam, 

dan sebagainya). Berziarah merupakan berkunjung ke tempat yang dianggap keramat atau mulia 
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(makam dan sebagainya) untuk berkirim doa(Depdiknas, 2005: 1280). Ziarah kubur ialah 

perbuatan yang dianjurkan (mandub) guna menimbulkan hati dan mengingatkan pada akhirat 

(Subhani, 1989: 222). Perbuatan menziarahi merupakan persyaratan untuk terwujudnya iman dan 

taqwa dan membawa konsekuensi jaminan keselamatan jiwa dan raga seseorang, terlebih ziarah 

ke makam para nabi karena Allah Swt. Sendiri memelihara dan menjaganya. 

Proses penziarahan manusia sangatlah penting karena ini merupakan strategi 

kebudayaan yang unik sebagai nuraninya dinamika dan kompleksitas kehidupan walaupun 

terdapat kontradiksi namun ini tergantung dari mana kita memandang, mungkin di sisi lain bisa 

dipandang menjadi kebudayaan yang tingkatannya paling tinggi atau sebaliknya. Hal  ini harus 

didukung dengan pengalaman-pengalaman yang kongkret yang menyikapi pengalaman manusia, 

ketertarikan banyak orang terhadap ziarah ini mungkin salah satu aplikasi solidaritas yang luas 

dan besar karena adanya penghormatan setinggi-tingginya untuk nenek moyang yang dianggap 

berjasa dan mempunyai sejarah yang suci. 

Perbuatan ziarah kubur ini berhubungan erat dengan tawassul. Tawassul ini merupakan 

perantara atau sarana mencapai sesuatu. Tawassul dilakukan pada saat akan melakukan upacara 

ziarah. Tawassul adalah mengerjakan suatu amal yang dapat mendekatkan kepada Allah Swt. 

Atau memohon atau berdoa kepada Allah Swt. dengan perantaraan nama seseorang yang 

dianggap suci dan dekat kepada Tuhan (Depdiknas, 2005: 1151). 

Ini merupakan suatu budaya, karena hadir ketika terdapat eksistensialisme yang selalu 

sadar “tentang sesuatu,” ini tergantung pada realitas yang ada, mungkin hal ini tidak akan lepas 

dari bentuk “representasi” dan semua tak akan lepas dari proses pertukaran dan proses pengaruh-

mempengaruhi dalam sejarah yang kompleks berdasarkan pengalaman. Saat tantangan terbesar 

dari sebuah budaya yaitu ketidakpahaman akan tradisi dan sejarah ketidaksadaran akan karakter 

fiktif kesadaran diri yang membuat signifikan dalam kerangka pandangan kultur dan atas 

kesenjangan ideal normatif tentang diri kita dengan kenyataan diri yang terkadang bersifat 

ambigu dan pelik.  

Dalam menghadapi hubungan yang berkelanjutan pada dasarnya  identitas yang kokoh 

sebagai pijakan dan titik mengintegrasi masa lalu sangatlah penting karena dibalik itu 

menyimpan segudang kultural antik atau bumi prestasi tinggi di masa lalu, ini merupakan 

manifestasi sejarah penentuan. Masa lalu sangat berharga  dan penting sebab merupakan salah 

satu unsur yang bisa membentuk kesadaran kita, menyingkapkan simbol-simbol makna 

kehidupan dalam ruang dan waktu, ini yang membuat rasionalisasi kehidupan bisa dipahami. 

Budaya yang sangat luas menjadi tendensi umum yang terus-menerus  berlaku dalam 

pemahaman  modern  atas kebudayaan kini menjadi problematis setelah kemunculan fenologis 
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dan hemeneutik. Ini menjadi sistem makna secara sinkronis dan historis, semua merupakan  

suatu kesatuan yang utuh dengan konsentrasi dan integrasi antar unsur tapi menjadi kepercayaan 

sekaligus prinsip utama tatanan sosial. Kebudayaan telah mencapai tingkat tertentu yang 

tercermin  dalam tingkat spiritual yang terlihat pada masyarakat, dan unsur kebudayaan  

terintegrasi menjadi sistem budaya dalam unsur religi. 

Budaya dalam religiusitas merupakan suatu proses yang meletakkan budaya  sebagai 

eksistensi hidup manusia. Budaya adalah hasil akal, budi, cipta, rasa, karsa, dan karya manusia 

yang berlandas  pada nilai-nilai religiusitas atau tauhid. Karena dalam Islam sangat menghargai 

akal manusia  untuk berkiprah dan berkembang. Hasil olah akal, budi, rasa dan karasa telah 

terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan  yang bersifat universal berkembang menjadi suatu 

peradaban. Fungsinya untuk membimbing  manusia dalam mengembangkan akal budinya 

sehingga menghasilkan budaya yang beradab. 

 Intergrasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan terutama dalam kebudayaan merupakan 

aspek transisi dalam kehidupan dan semua itu adalah pelaksanaan dari ajaran Islam  sebagai 

contoh  budaya ziarah karena ziarah  dianggap dalam Islam yaitu ibadah  untuk mengingat  

kematian, tidak sombong atau rendah diri, ziarah kepada orang tua  merupakan rasa hormat  

karena doa adalah obat ampuh meringankan dosa dari siksa kubur. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan historis, yaitu membuat 

rekonstruksi masa lampau yang diangkat ke masa sekarang secara narasi dan objektif dengan 

cara teknik mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensintesiskan bukti-bukti untuk 

menegakkan kebenaran data sehingga memperoleh simpulan yang kuat, selain itu metode yang 

banyak diambil yaitu menggunakan metode kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang 

menekankan pada informan ekspert  untuk mendapatkan  sampel perposif  menekankan  pada 

analisis logis, menekankan pada sifat-sifat alamiah dari fenomena-fenomena  yang terjadi dan 

menekankan pada kejujuran peneliti dalam mengontrol prosedur bias. Penelitian kualitatif dapat 

dibagi menjadi 4, yaitu tahap sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, penelitian 

laporan. Dan di bawah ini terdapat teknik penelitian berupa pengumpulan data dan pengolahan 

data 

Adapun teknik pengumpulan data melalui lima tahapan yaitu Survei ke lokasi, observasi 

secara langsung pada objek, wawancara beberapa informan, teknik dokumentasi, teknik catat, 

dan terakhir teknik simak (Sudaryanto, 1993:133-137). Kemudian, langkah-langkah pengolahan 

data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1) Setelah melakukan observasi terhadap masalah yang diteliti. Peneliti mulai 

mengidentifikasi mengklasifikasi  hasil  rekaman dan catatan yang diperoleh di 

lapangan.  

2) Melakukan transkrip lapangan berdasarkan rekaman yang didapat bentuk cerita dan 

tanya jawab. 

3) Menganalisis hasil data yang diperoleh. 

4) Menyimpulkan hasil analisis sehingga dapat menjawab semua pertanyaan penelitian. 

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Banten terutama Kabupaten Pandeglang. Sedangkan 

sumber data dalam penelitian ini, yaitu berupa Sumber informan ekspert dan tuturan lisan yang 

didokumentasi dalam rekaman dan catatan. 

 

D. Pembahasan 

1. Riwayat Syekh Mansyur 

 Cikadueun berasal dari kata cai kakadueun, yaitu air bekas minum orang yang 

kebanyakan memakan buah durian, kadu dari bahasa Sunda. Air bekas pengobatan itu di buang 

ke kali, sungai kecil yang mengalir membelah kampung Cikadueun hingga jauh ke muara kali 

Cimoyan sampai ke laut Selat Sunda, maka kali itu dinamakan kali Cikadueun. Tempat 

Cikadueun terdapat peninggalan ulama berupa situs kebudayaan yang dilindungi undang-

undang, yaitu makam auliya (wali, jamak) Syekh Mansyur Tb. Muhamad Soleh bin Sultan 

Abdul Fathi bin Sultan Haji atau Sultan Abu Nashar Abdul Qahar bin Sultan Abu Al-Fath Abdul 

Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa raja keenam kesultanan Banten. Sebagaimana umumnya 

sebuah struktur organisasi sistem pemerintahan di pedesaan, Cikadueun dipimpin kepala desa 

yang berhak mengelola asset untuk kemaslahatan, dibantu sekretaris desa dan ketua RW dan RT. 

 Cikadueun adalah desa yang terletak di Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, 

Banten, Indonesia. Mayoritas penduduk desa Cikadueun beragam Islam. Desa Cikadueun telah 

memiliki sarana pendidikan yang cukup memadai bagi penduduk di desa tersebut, termasuk 

sarana pendidikan agama yaitu Pondok Pesantren Bany’Aly yang dirintis oleh KH. Andi Suhandi 

dan saudara-saudaranya, Pondok Pesantren Nurul Huda, Pondok Pesantren Tahfidzilquran Al-

muhajirin, Pondok Pesantren Ushuludin, dan masih banyak lagi. 

 Syekh Maulana Mansyuruddin dikenal dengan nama Sultan Haji, beliau adalah putra 

Sultan Agung Fatah Tirtayasa (raja Banten ke 6). Menurut kisah yang berkembang di 

masyarakat, Syekh Mansyur, berkaitan dengan riwayat Sultan Haji atau Sultan Abu al Nasri 

Abdul al Qahar, Sultan Banten ke tujuh yang merupakan putera Sultan Ageng Tirtayasa. Sekitar 

1651 M, beliau menikah dengan gadis dari desa Cikoromoy Banten yang bernama Nyi Mas Ratu 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

72 
 
 

Sarinten dan dikarunia anak bernama Muhammad Sholih. Beliau merupakan salah satu ulama 

yang menyebarkan Islam di Banten Selatan. Menurut cerita beliau terkenal sakti dan dapat 

bersahabat dengan bangsa Jin. Suatu ketika Syekh Mansuruddin berjalan ke sebuah hutan lalu 

tiba-tiba beliau mendengar aungan harimau yang merintih kesakitan. Ketika dihampiri oleh 

Syekh Mansyur, harimau tersebut tengah terjepit oleh suatu pohon besar. Lalu Syekh Mansyur 

menolong Harimau tersebut melepaskan dari himpitan kayu, setelah dibebaskan harimau tersebut 

mengaung dan menunduk di hadapan Syekh Mansyur.  

Dengan karomah yang dimiliki Syekh Mansyur, beliau dapat bercakap-cakap dengan 

harimau tersebut. Syekh Mansyur berkata kepada harimau tersebut bahwa ”Engkau atas izin 

Allah telah aku selamatkan, maka aku minta pada engkau dan anak turunanmu untuk tidak 

mengganggu keluarga dan anak keturunanku”. Sang harimau pun menyangupinya (Suhaedi, 

2011:47). Saat ini berkembang cerita bahwa anak turuan Syekh Mansyur dapat menaklukkan 

harimau. Syekh Mansyuruddin meninggal dunia pada tahun 1672 M dan dimakamkan di 

Cikadueun Pandeglang, Banten.  

 

2. Cerita Rakyat Syekh Mansyur 

 Syekh Mansyuruddin menurut cerita adalah seorang yang menyebarkan agama islam di 

daerah Banten Selatan yang banyak diketahui peninggalannya tentang batu quran yang banyak 

dikunjungi wisatawan untuk berziarah karena di tengah kolam itu terdapat batu yang bertuliskan 

al-quran jika kita mampu melihatnya. Syekh Mansyur juga dijuluki sebagai Sultan Haji, beliau 

adalah putra Sultan Agung Fatah Tirtayasa (raja Banten ke-6) sekitar tahun 1967 M, Sultan 

Agung berhenti menjabat di kesultanan Banten.  

 Selanjutnya Pemerintahan diserahkan kepada Sultan Mansyuruddin dan beliau menjadi 

Sultan Banten ke-7, kira-kira sekitar 2 tahun menjabat kesultanan Banten, beliau kemudian harus 

berangkat ke Baghdad Iraq. Untuk mendirikan Negara Banten di tanah Iraq, sehingga kesultanan 

diserahkan sementara kepada, Sultan Abdul Fadli. Syekh Mansyur diberikan amanat oleh 

ayahnya, ”Apabila engkau ingin berangkat dan mendirikan negara di baghdad, janganlah 

memakai seragam kerajaan, nanti engkau akan mendapat malu dan jika ingin langsung ke 

Baghdad, maka janganlah mampir ke mana-mana dulu, terkecuali engkau mampir ke Mekkah 

dan setelah itu kembali ke Banten. Akan tetapi, Syekh tidak mampu mendirikan Negara di 

Baghdad, maka dia pun kembali mendapat malu.  

 Syekh Mansyur hilap dan singgah di daerah Cina yang bernama Majeli selama dua tahun 

dan menikah dengan ratu Jin. Akan tetapi, kondisi di Banten sendiri mulai memburuk dari 

putranya Pangeran Fadhli yang saat itu tergoda oleh Belanda untuk memimpin Banten, namun 
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ayahanda dari Sultan Mansyur tidak setuju karena ia percaya bahwa Syekh Mansyur masih 

hidup. Singkat cerita pada suatu hari ada rakyat yang mendengar bahwa Syekh Mansur telah tiba 

di Banten dengan membawa oleh-oleh dari Banten, namun masyarakat serta keluarga salah 

besar, sebab itu bukan Syekh Mansyur akan tetapi jelmaan dari raja jin yang ada di Cina yang 

ingin mengacak-ngacak Pemerintahan Banten saat itu. Saat itu keluarga Syekh Mansyur dibenci 

dan diasingkan masyarakat ke tirtayasa. Cerita Sultan Abdul Fatah diasingkan ke tirtayasa pun 

terdengar sampai ke Cina, lalu Syekh Mansyur berniat untuk kembali pulang. Namun, sebelum 

Syekh Mansyur kembali pulang, beliau teringat pesan ayahnya yang mengatakan jangan singgah 

ke manapun dan kecuali mampir ke tanah suci Mekkah.  

 Setibanya di tanah suci, Syekh Mansyur pun menyesal dan meminta ampunan atas 

dosanya kepada Allah dan memohon agar diselamatkan keluarga besarnya. Pada saat yang 

bersamaan di situ Syekh Mansyur pun diangkat menjadi wali dan mendapat karomah dari Allah 

untuk dengan cepat kembali ke tanah Banten. Selanjutnya dengan seizin Allah Syekh Mansyur 

diberikan petunjuk untuk memasukan diri ke kolam air zam-zam pada saat itu dengan ridho 

Allah Syekh Mansyur muncul di mata air di daerah Cibulakan, Cimanuk, Pandeglang, Banten. 

Mata air tempat munculnya Syekh Mansyur tersebut menyebabkan air tidak berhenti keluar 

hingga membentuk kolam air. Jika itu dibiarkan, maka daerah Cimanuk tersebut akan terkena 

banjir. Akhirnya Syekh Mansyur dengan Rodho Allah menutup lubang mata air bekas ia muncul 

kembali di daerah Banten tersebut dengan Al-quran yang kemudian menjadi batu. Sehingga, 

tempat tersebut saat ini oleh masyarakat sekitar dikramatkan dan diberi julukan batu quran. 

Itulah salah satu peninggalan Syekh Mansyur setelah kembali sampai di kesultanan Banten dan 

Syekh Mansyur pun segera membereskan kekacauan yang ada di sana, kemudian meminta maaf 

kepada ayahandanya yang diasingkan. 

 Setelah itu Syekh Mansyur memimpin kembali kesultanan Banten serta menyiarkan 

agama Islam di sekitaran Banten. Dalam menyebarkan agama Islam beliau sampai di daerah 

Cikoromoy dan menikah dengan Nyi Sarinten (Nyimas Ratu Sarinten). Dalam pernikahannya 

beliau mempunyai putra yang bernama Muhammad Sholih yang memiliki julukan Kyai Abu 

Sholih. Setelah sekian lama tinggal di daerah Cikoromoy. Terjadi suatu peristiwa di mana 

Nyimas Ratu Sarinten yang memiliki rambut panjang terpeleset saat di kolam dan kepalanya 

terbentur batu di kolam tersebut. Sejak saat itu, Sultan melarang kepada keturunannya yang 

wanita agar tidak memanjangkan rambutnya. Setelah Nyimas Sarinten meninggal, kemudian 

Syekh Mansyur pun pindah ke daerah Cikadueun, Pandeglang dengan membawa khodam ki 

Jemah dan beliau pun menikah dengan Nyimas Ratu Jamilah yang berasal dari Caringin Labuan. 

Pada saat penyebaran agama di daerah pesisir beliau beristirahat di bawah pohon waru bersama 
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khodamnya ki Jemah. Pada saat itu tiba-tiba pohon waru pun menunduk seperti menghormati 

beliau.  

 Kemudian tidak berselang lama, ada suara harimau yang mengaung dengan keras. Syekh 

pun kemudian mencari sumber suara harimau itu, tiba-tiba beliau melihat seekor harimau yang 

sedang kesakitan karena kakinya telah dililit oleh akar kima. Melihat semua itu, Syekh pun 

merasa kasian kepada harimau tersebut dan berdoa memohon dengan ridho Allah agar diberikan 

kekuatan untuk membebaskan harimau tersebut. Adapun setelah itu si harimau pun dibaiat dan 

diberi wasiat oleh Syekh Mansyur agar menjaga anak cucu keturunannya tidak diganggu 

kehidupannya. Ternyata harimau itu adalah seorang raja/ratu siluman harimau dari semua 

pakowan yang lainnya, yaitu Ujung kulun yang dipimpin oleh ki maha dewa; Gunung inten yang 

dipimpin oleh ki Bima Laksana; Pakuon Lumajang yang dipimpin oleh Raden Singa Baruang; 

Gunung Panganjaran yang dipimpin oleh ki Bolegbag Jaya; Manjau yang dipimpin oleh Raden 

Putri; Mantiung yang dipimpin oleh Raden Langlang Buana atau Buyut Kalam atau si Pincang. 

 

3. Bentuk Folklor pada Cerita Rakyat Syekh Mansyur 

a) Tema 

 Tema yang dimuat secara tematik dalam tradisi lisan ini memunculkan salah satu tokoh 

pendiri Islam di Pandeglang dan salah satu pendiri tempat batu quran. Secara garis besar ingin 

menghadirkan religiusitas dalam kehidupan. 

b) Alur 

 Untuk alur kisah yang ada dalam cerita Syakh Mansyur ini bersifat alur maju. Cerita 

mulai dari kisah keturunan Sultan Agung Abdul Fatah Tirtayasa (Sultan ke 5 Banten) sebagai 

Ayah dari Syekh Mansur dan memberikan tahta kepada sebagai Sultan ke 6 di Banten. 

Selanjutnya dilanjutkan dengan pengembaraan perjalanannya yang ingin mendirikan Banten di 

Baghdad sampai pada lika-liku ujian yang dialami selama perjalanan hingga ke Mekkah dan 

dapat kembali dengan selamat ke Banten. 

c) Tokoh dan Penokohan 

 Syekh Mansyur sebagai tokoh utama dalam kisah tersebut adalah seorang Sultan yang 

baik, bijaksana, tidak pernah membedakan siapapun di anatara yang lainnya, serta sangat Soleh 

menyayangi Ayahnya, dan adil terhadap istri-istrinya. 

d) Latar  

 Adapun latar tempat meliputi perjalanan Syekh Mansyur ke Baghdad meliputi (China, 

Baghdad, dan Mekkah) kemudian perjalanan selama menyebarkan agama Islam mulai dari 
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Tanara, Banten Timur hingga ke daerah Cibulakan, Cikoromoy, Cimanuk, Cikadueun daerah 

Banten Selatan. Selanjutnya latar waktu terjadi sekitar tahun 1651 M. 

e) Amanat 

 Suatu kebahagian akan datang ketika sifat baik terus ditegakkan dan meemgang teguh 

kepercayaan serta dapat amanah dalam menjalankan tugas. Sementara itu kesengsaraan akan 

muncul jika kepercayaan itu luput dari ingatan. 

Adapun skema Aktan cerita rakyat tersebut sebagai berikut. 

SKEMA AKTAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nilai Kearifan Lokal Ziarah Syekh Mansyur 

 Berdasarkan Cerita Rakyat Syekh Mansyur di atas terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang 

dapat diambil dari proses ziarah yaitu masih adanya sikap kepercayaan yang tinggi terhadap 

nilai-nilai ibadah pada diri manusia khususnya masyarakat Banten. Kenyataan ini dapat dilihat 

dari beberapa pernyatan informan bahwa banyaknya pengunjung tempat Ziarah Syekh Mansyur 

dari beberapa kota yang sengaja ingin beribadah bahkan dari Negara lain seperti Brunei. 

Kedatangan para peziarah karena adanya sikap menghargai terhadap sejarah Islam yang ada di 

Banten dan menghargai perjuangan para Sultan di masa itu.  

Berdasarkan pernyataan di atas, maka rata-rata pengunjung yang hadir ingin 

mendapatkan barokah atas doa-doa yang di panjatkan kepada Allah terhadap makam Syekh 

Mansyur dan mendapatkan karomah darinya. Sekaitan dengan hal itu terdapat nilai-nilai kearifan 

lokal yang tetap terjaga melalui pelestarian tempat-tempat sejarah dan makam para pahlawan 

kesultanan, sehingga sikap menghargai perjuangan para pemuka agama tetap tertanam dalam diri 

Ingin menyebarkan agama    Pandeglang     Rakyat Pandeglang 

Islam dan ingin mendirikan 

Negara Banten di Baghdad 

Pengirim      Subjek    Penerima 

 

 

 

 

Keluarga, para sahabat Syekh Mansyur        Syekh Mansyuruddin Raja Jin dan 

penjajah 

Yang mempunyai visi dan misi       Belanda 

Untuk mendirikan Negara Banten di Baghdad 

 

Sultan Agung Abdul Fatah Tirtayasa 

 

 

Pendukung          Objek    Penerima 
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masyarakat, khususnya yang ada di Banten dan hampir setiap harinya ada pengunjung yang 

datang untuk mendoakan para Sultan tersebut. 

 Adapun bentuk, fungsi dan makna ziarah yang dapat diterapkan dalam pendidikan 

masyarakat. Jika dilihat dari sejarah perjuaangan Syekh mansyur itu sendiri, maka sikap-sikap 

perilaku yang baik yang dimiliki Syekh Mansyur dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat 

sehari-hari. Dalam hal ini sikap menghargai sesama manusia tanpa membeda-bedakan bentuk 

dan jenisnya sebagaimana yang dimiliki oleh Syekh Mansyur dapat diterapkan dalam hidup 

sebagai pemersatu keutuhan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, sikap 

menghormati orang tua menjadi pelajaran hidup yang dapat diterapkan ke dalam diri manusia. 

Menjaga, mempertahankan dan melestarikan agama yang telah dilakukan Syeh Mansyur dapat 

menjadi bahan perenungan masyarakat untuk selalu mendekatkan diri pada Sang Khalik. Sikap 

amanah seorang Sultan dapat diterapkan dalam diri setiap individu untuk menjalankan tugas dan 

kewajibannya dalam kehidupan.  

 Selanjutnya adapun bentuk, fungsi, dan makna ziarah dari proses ziarah itu sendiri dapat 

menjadi bagian dari pendidikan secara ruhani. Berdasarkan informan tujuan pengunjung rata-rata 

ingin mendapatkan barokah dan karomah dari Allah melalui mendoakan makam para Sultan 

Banten dengan proses ziarah. Secara tidak langsung ada penguatan sikap spiritual terhadap 

keteguhan pada agama. Selanjutnya, dapat mengingatkan akan kematian pada diri seseorang 

melalui proses mendoakan seseorang yang telah tiada. Oleh karena itu, nilai-nilai kearifan lokal 

yang terdapat dari proses tradisi ziarah masyarakat terhadap makam Syekh Mansyur tersebut 

dapat menjadi pelajaran hidup seseorang dalam menjalani kehidupannya. Selain itu, nilai 

kearifan lokal yang terdapat dari proses tradisi ziarah bagi masyarakat adalah bagian dari upaya 

kontribusi literasi cerita rakyat pada bidang Folkor. Caranya dengan menjelaskan cerita rakyat 

dan mendeskripsikan keadaan dan pengaruh yang hadir di lingkungan penduduk setempat. dalam 

penerapannya demi menujang hasil nilai-nilai berbasis kearifan lokal sehingga dapat 

meningkatkan pengembangan bidang pendidikan yang maju, mutu, berkarakter, dan berdaya 

saing. Penelitian ini pun dapat diterapkan di dunia pendidikan dan stakeholder/masyarakat. 

 

E. Simpulan dan Saran 

 Tradisi lisan yang sampai saat ini masih berkembang di Nusantara, bisa berbentuk pesan 

atau amanat yang sering dinamakan sebagai “kata orang dahulu/kata nenek moyang dulu”. Selain 

pesan atau amanat, tradisi lisan dapat berbentuk cerita rakyat yang berkembang di setiap 

daerahnya. Daerah Banten yang terkenal dengan masyarakatnya yang religius, saat ini masih 

memiliki tradisi lisan yang berkembang di setiap masyarakatnya, karena masyarakat Banten 
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masih terus menjaga budaya serta mewarisi tradisi lisan kepada anak cucu keturunannya. 

Kegiatan proses ziarah terhadap makam tempat sejarah para pemuka Islam pun menjadi salah 

satu corak tradisi lisan yang masih kental dan dilestarikan masyarakat Banten. 

Folklor yang ada dalam masyarakat Pandeglang bahwa Pandeglang memiliki tempat-

tempat ziarah, di antaranya yaitu Makam Syekh Mansyur serta adanya situs budaya yaitu batu 

quran. Menurut kepercayaan masyarakat jika kita dapat mengelilingi 7 kali batu tersebut di 

dalam air, maka kita akan melihat ayat-ayat Al-quran dan keinginannya bisa terkabul. Dengan 

demikian bentuk, sifat dari tradisi lisan yang terjadi pada para peziarah makam Syekh Mansur ini 

dapat menjadi bagian dari pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

tetap teguh memegang kepercayaan terhadap Tuhan melalui proses-proses ibadah. Selain itu, 

tradisi ziarah bagi masyarakat adalah bagian dari upaya kontribusi literasi cerita rakyat. 

Cerita rakyat  merupakan cerminan kehidupan nyata dan mengandung pandangan dari 

pengarang. Sebagai pembaca, kita dapat menerima dapat juga tidak menerima isi dari sebuah 

cerita rakyat. Pembaca juga dapat menyaring apa yang dapat diambil dari sebuah cerita rakyat. 

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dapat memperjelas konsep folkor 

dan memberikan kontribusi literasi cerita rakyat yang ada di masyarakat. 
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Abstract 

 

Philology is a knowledge of literature in a broad sense that includes the fields of language, 

literature, and culture (Baried, et al, 1985: 1). The object of philology study is script; a heritage 

from ancestors that became the main access to knowledge and culture in the past. Manuscript is 

evidence of literacy culture in Indonesia since long time ago. One of the example is pointed out by 

Prof. Dr. Jan van der Putten in the 16th International Symposium of Archipelagic Manuscripts 

Nusantara, that there is a manuscript in Palembang to be rented or leased by people with certain 

rules. Even though at the end the business went broke due to lack of customers. Based on it 

actually literacy culture in Indonesia has existed since long time ago. This is proved by the number 

of manuscripts from ancestors which has been written and duplicated. The written scripts contains 

a wide range of knowledge. Such as religion, science, literature, language, culture, and so forth. 

With script, people can know lots of knowledge. Science and knowledge known nowadays is one 

of the way sourced from the script. Legends like Ramayana, Hikayat Hang Tuah, or classic 

literatures read by children in schools today is the result of the translation of the manuscripts. 

Many scripts have been translated by philologists that can be used by students for reading 

materials. However, they are still very few, so that the translation is limited for public to access. 

This is a responsibility for many parties to copy and spread them so that they can be read by the 

public and raise children’s knowledge. By doing so, literacy culture in Indonesia will spread more 

widely throughout the country. 

 

Keywords: Literacy, Manuscript, Philology. 

 

A. Pendahuluan 

 Ilmu filologi adalah ilmu yang sangat penting bagi khazanah keilmuan di Nusantara, 

karena melalui naskah dapat banyak mengungkap sejarah, kebudayaan, bahasa, dan ilmu-ilmu 

lainnya. Banyak sekali naskah warisan nenek moyang yang dimiliki oleh Indonesia, bahkan 

keberadaan naskah-naskah tersebut tidak hanya berada di Indonesia, tetapi juga tersebar di 

berbagai negara lainnya. Jumlah naskah-naskah Nusantara pun sudah tak terhitung jumlahnya, 

dilihat dari banyaknya penulisan serta penyalinan yang telah dilakukan sejak zaman dahulu. 

Naskah-naskah tersebut tidak hanya berisikan berbagai macam keilmuan saja, tetapi juga kisah-

kisah atau cerita yang dapat memberikan pembelajaran bagi pembacanya. Akan tetapi, banyak 

kendala dalam membaca naskah-naskah tersebut, di antaranya yaitu terkendala dalam aksara dan 

bahasanya yang tidak banyak dimengerti orang pada masa sekarang. Naskah-naskah tersebut ada 

yang beraksarakan Arab/pegon, Sunda kuno maupun Jawa kuno. Adapun bahasanya ada yang 

berbahasa Arab, Melayu, Jawa, Sunda, Bali, Madura, dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan 

banyak orang yang tidak tertarik untuk membaca naskah. Tugas para ahli filolog untuk meneliti 

dan menterjemahkannya pun sangat berperan penting, agar masyarakat dapat mengetahui 
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berbagai macam ilmu yang terdapat dalam naskah. Naskah-naskah Nusantara banyak yang telah 

diterjemahkan seperti sastra-sastra klasik yang diketahui saat ini, namun masih banyak pula yang 

belum diterjemahkan. Dari naskah-naskah yang telah diterjemahkan oleh para ahli pun masih 

banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya, dikarenakan tidak tersebarluasnya hasil 

terjemahan tersebut.  

 Jika melihat ke belakang, terbukti bahwa telah terjadi budaya literasi di Indonesia sejak 

zaman dahulu. Akan tetapi entah mengapa saat ini justru banyak ditemukan orang-orang yang 

buta huruf, sehingga pemerintah sekarang harus membuat program melek huruf/wajib membaca 

dan budaya literasi. Bahkan, berdasarkan studi “Most Littered Nation In the Word” yang 

dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia dinyatakan 

menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca (edukasi.kompas.com, senin 29 

Agustus 2016). Dalam mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang 

mewajibkan para siswa untuk membaca buku minimal 15 menit sebelum kegiatan belajar 

mengajar di sekolah dan mengembangkan kembali budaya literasi di Indonesia, maka diperlukan 

naskah yang berperan penting untuk memenuhi kekurangan bahan bacaan bagi masyarakat. 

Karena selain dapat memenuhi kekurangan bahan bacaan, melalui naskah yang diterjemahkan 

masyarakat dapat mengetahui berbagai macam pemikiran, budaya, dan adat istiadat orang 

terdahulu. Akan tetapi, dibalik manfaat dari isi naskah tersebut, terdapat beberapa permasalahan 

antara lain: 1) sedikitnya jumlah para ahli yang dapat menerjemahkan naskah jika dibandingkan 

dengan jumlah naskah yang ada, 2) adapun naskah-naskah yang telah diterjemahkan tidak 

banyak tersebar luas dan diketahui banyak masyarakat, 3) bagaimana caranya agar naskah-

naskah yang telah diterjemahkan dapat menarik perhatian masyarakat pada umumnya atau siswa-

siswa di sekolah pada khususnya agar mereka tertarik untuk membaca terjemahan naskah 

tersebut. Ini semua tidak hanya menjadi tugas pemerintah yang mengeluarkan peraturan 

mengenai wajib membaca, tetapi juga semua pihak untuk dapat bersama-sama mengembangkan 

budaya literasi yang hilang melalui naskah. 

 

B. Pembahasan 

 Pertama kali filologi digunakan oleh Erastothenes untuk mengkaji teks-teks lama yang 

berasal dari bahasa Yunani dengan tujuan menemukan bentuknya yang asli untuk mengetahui 

maksud pengarangnya dengan jalan menyisihkan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalamnya 

(Baried, dkk, 1985:1). Kegiatan filologi tersebut kemudian disebut sebagai filologi tradisional. 

Filologi di Indonesia yang telah banyak dipengaruhi oleh bangsa Belanda mengikuti arti filologi 

tradisional, akan tetapi dalam perkembangannya ke arah modern, yaitu mengungkap kegiatan 
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yang kreatif untuk memahami teks, menafsirkannya, membetulkannya yang dipandang tidak 

tepat, dan mengaitkan dengan ilmu bahasa, sastra, budaya, keagamaan, dan tata politik yang ada 

pada zamannya (Baried, dkk, 1985:3). Dilihat dari pengkajiannya, berbagai macam aspek 

kehidupan masa lampau dapat diketahui dari naskah yang merupakan objek dari filologi. Oleh 

karena itu, filologi juga dikatakan sebagai gerbang khazanah masa lampau. Melalui filologi 

semua kehidupan di masa lampau dapat terungkap. Sebagaimana definisi dari filologi yaitu, 

suatu pengetahuan tentang sastra-sastra dalam arti yang luas yang mencakup bidang kebahasaan, 

kesastraan, dan kebudayaan. Dalam hal ini sastra merupakan hasil kebudayaan masa lampau 

sedangkan kebudayaan adalah kelompok adat istiadat kebiasaan, kepercayaan, dan nilai yang 

turun temurun dipakai oleh masyarakat pada waktu tertentu untuk menghadapi dan 

menyesuaikan diri dengan segala situasi yang tumbuh, baik dalam kehidupan individu maupun 

dalam kehidupan kelompok (Baried, dkk, 1985: 1). Selain itu, filologi juga dapat bertindak 

sebagai ilmu bantu bagi ilmu-ilmu lainnya seperti di antaranya, ilmu linguistik, sastra, sejarah, 

kebudayaan, ilmu hukum adat, agama, dan filsafat. 

 Di Indonesia, hasrat mengkaji naskah-naskah Nusantara mulai timbul dengan kehadiran 

bangsa Barat di kawasan ini pada abad ke-16. Pertama-tama yang mengetahui mengenai adanya 

naskah-naskah lama itu adalah para pedagang. Mereka menilai naskah-naskah itu sebagai barang 

dagangan yang mendatangkan untung besar. Para pedagang itu mengumpulkan naskah-naskah 

dari perorangan atau dari tempat yang memiliki koleksi, seperti pesantren atau kuil-kuil, 

kemudian membawanya ke Eropa, menjualnya kepada perorangan atau kepada lembaga-lembaga 

yang telah memiliki koleksi naskah-naskah lama (Baried, dkk, 1985:43). Hal ini membuktikan 

bahwa naskah sebagai media tulisan merupakan warisan Nusantara yang yang tak ternilai 

harganya, sehingga banyak diminati oleh orang-orang asing. Kekayaan Nusantara akan naskah-

naskahnya dibuktikan dengan jumlah koleksinya yang tak terhitung. Beberapa jumlah naskah 

Nusantara berdasarkan katalog-katalog yang ada antara lain: Katalog Induk Naskah-naskah 

Nusantara Jilid 2: Kraton Yogyakarta berjumlah 450 buah naskah yang berkaitan dengan tari, 

musik, dan wayang; Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 3-A & B: Fakultas Sastra 

Universitas Indonesia, terdiri dari 23 jenis kelompok teks, di antaranya adalah: Agama Hindu-

Bali berjumlah 60 naskah, Bahasa berjumlah 392 naskah, Cerita Historis sekitar 65 naskah, 

Cerita Islam sekitar 138 naskah, Cerita Lain-lain sebanyak 134 naskah, Cerita Kepahlawanan 

sebanyak 86 naskah, Cerita Santri Lelana sekitar 120 naskah, Cerita Tionghoa sekitar 20 naskah, 

Cerita Wayang sebanyak 27 naskah, Hukum sekitar 37 naskah, Islam sekitar 10 naskah, Keris 

dan Kagunan Warni-warni sekitar 47 naskah, Lain-lain sebanyak 144 naskah, Legenda Setempat 

sebanyak 97 naskah, Primbon sebanyak 169 naskah, Piwulang, Suluk, dsb sebanyak 205 naskah, 
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Sejarah sekitar 288 naskah, Silsilah sekitar 22 naskah, Seni Suara sekitar 29 naskah, Seni Tari 

sekitar 20 naskah, Seni Suara sekitar 29 naskah, Upacara dan Adat Istiadat Keraton sebanyak 24 

naskah, Upacara dan Adat Istiadat Rakyat sekitar 111 naskah, Wayang sebanyak 149 naskah. 

Maka jika dijumlahkan totalnya kurang lebih sebanyak 2423 naskah; Katalog Naskah-naskah 

Perpustakaan Pura Pakualam berjumlah 251 naskah yang terbagi dalam enam kelompok, yaitu 

babad, islam, piwulang, primbon, sastra, dan lain-lain; Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara 

Jilid 4: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebanyak 9870 naskah dengan 4621 naskah 

yang telah dimikrofilmkan; Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 5A: Jawa Barat 

Koleksi Lima Lembaga, terbagi dalam 6 kelompok, yaitu sejarah berjumlah 233 naskah, islam, 

berjumlah 546, sastra sekitar 122 naskah, primbon dan mujarobat sekitar 66 naskah, adat istiadat 

sekitar 15 naskah, dan lain-lain sekitar 30 naskah; Katalog Naskah Dayah Tanoh Abee, Aceh 

Besar berjumlah 367 daftar naskah yang terbit dari 700 naskah koleksi yang ada, dengan kategori 

berisi ilmu al-Quran, hadis, tafsir, tauhid, fikih, tasawuf, tatabahasa, logika, ushul fikih, sejarah, 

zikir dan doa, lain-lain; Katalog Naskah Ali Hasjmy Aceh, terdiri dari beberapa kelompok 

naskah, yaitu: naskah Al-Quran sebanyak 23 teks, Hadis sebanyak 7 teks, Tafsir sebanyak 7 teks, 

Tauhid sebanyak 41 teks, Tasawuf sebanyak 47 teks, Tatabahasa sebanyak 50 teks, Zikir dan 

Doa sebanyak 22 teks, Hikayat sebanyak 15 teks, Lain-lain sebanyak 28 teks; Katalog Naskah 

Buton: Koleksi Abdul Mulku Zahari sebanyak 340 naskah, dll. Masih banyak naskah-naskah 

dalam katalog lainnya, belum lagi naskah-naskah Nusantara yang berpindah tangan dan tersebar 

di berbagai daerah dan negara. Dapat dilihat betapa kayanya negeri ini dengan warisan para 

leluhur yang patut dianggap penting sebagai warisan budaya yang mewakili sebuah sumber 

penting jati diri bangsa. 

 Dari sekian banyak naskah-naskah Nusantara, para ahli filologi telah melakukan 

pengkajian yang bertujuan untuk menyunting, membahas serta menganalisanya, atau untuk 

kedua-duanya (Baried, dkk, 1985:47). Naskah-naskah tersebut terdiri dari berbagai macam 

bahasa dan aksara. Ada naskah yang beraksarakan Arab/pegon, aksara Jawa dan aksara Bugis. 

Keaneka ragaman aksara tersebut dipengaruhi beberapa faktor, misalnya aksara Jawa yang 

memiliki banyak lekukan karena bahan naskahnya yang berupa kertas daluang, dibandingkan 

dengan aksara bugis yang lebih sederhana karena media penulisannya yang berupa bambu. 

Adapun bahasa yang terdapat dalam naskah Nusantara di antaranya adalah bahasa Arab, bahasa 

Melayu, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahas Batak, dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa 

tradisi tulis di Indonesia sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Awalnya, tradisi tulis di 

Indonesia dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan tujuan tertentu. Oleh para pendeta atau 

ulama misalnya, tulisan digunakan untuk menyebarkan agama. Sedangkan untuk kalangan 
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kerajaan, tulisan digunakan untuk surat menyurat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jan van 

der Putten dalam Frankfrut Book Fair pada tangal 14 oktober 2015 di Island of Illumination, 

Paviliun Indonesia. Ia menjelaskan kekhasan tradisi menulis yang berbeda-beda antara tempat 

satu dengan tempat yang lain di Indonesia. Manuskrip kuno di Jawa, misalnya, merupakan 

perpaduan tulisan dan gambar di daun lontar dan daun palem, yang terbatas dilakukan oleh 

anggota kerajaan di Jawa. Berbeda dengan tradisi menulis di Sumatera Selatan yang banyak 

berupa puisi dan surat cinta, sebab hubungan pria dan wanita di sana dahulu sangat diatur ketat 

(m.balikpapan.prokal.co, Oktober 2015). Tradisi-tradisi menulis di Nusantara tersebut dapat 

ditelusuri melalui naskah kuno yang terdapat di Indonesia maupun di negara lain seperti negara-

negara di kawasan Eropa. 

 Tradisi tulis pada masa lalu dimulai dari adanya tradisi lisan, sampai akhirnya ditemukan 

alat-alat tulis dan cerita-cerita yang disampaikan melalui lisan lalu dituliskan menjadi sebuah 

naskah. Naskah-naskah yang dituliskan oleh penulis atau pengarangnya kemudian dibaca hingga 

menghasilkan salinan-salinan yang banyak. Salah satu contoh naskah yang banyak disalin adalah 

naskah Ramayana. Inilah bukti tingginya budaya literasi nenek moyang terdahulu. Selain itu, 

bukti tingginya minat baca orang-orang terdahulu salah satunya adalah dengan adanya naskah 

rental. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jan van der Putten dalam Simposium Internasional 

Pernaskahan Nusantara ke-16 pada tanggal 27 september 2016 di Perpustakaan Nasional RI 

bahwa, terdapat naskah rental di Palembang yang dipinjamkan/disewakan untuk dibaca oleh 

masyarakat sekitar dengan syarat-syarat tertentu. Penyewa merupakan orang-orang biasa di Ulu. 

Di dalam naskah terdapat keterangan yang berisi 2 orang meninggalkan catatan telah menyewa. 

 Dari uraian di atas, terbukti bahwa budaya literasi pada masa lalu sangatlah tinggi. Hal 

ini berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Berdasarkan data United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organization (UNESCO) atau Organisasi Pendidikan Ilmiah dan 

Kebudayaan PBB, pada tahun 2012, indeks minat membaca masyarakat Indonesia baru 

mencapai angka 0,001. Artinya, dari setiap 1000 orang Indonesia hanya ada 1 orang saja yang 

punya minat baca. Selain itu, United Nations Development Programe (UNDP) atau Badan 

Program Pembangunan PBB, merilis bahwa angka melek huruf orang dewasa di Indonesia hanya 

65,5 persen, jauh bila dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia 86,4 persen 

(m.kompasiana.com, 09 April 2015). Banyak faktor yang menjadi penyebab kurangnya minat 

baca di Indonesia, salah satunya adalah jumlah produksi buku di Indonesia yang terbilang cukup 

rendah. Setiap tahun hanya sekitar 7000-8000 judul buku yang diterbitkan, jauh lebih rendah jika 

dibandingkan Malaysia yang memproduksi hingga 10ribu judul buku setiap tahunnya. Artinya, 

jumlah ketersediaan buku bacaan yang ada, belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara 
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umum masyarakat Indonesia untuk gemar membaca. Budayawan Taufik Ismail menyebutkan, di 

negara maju siswa SMA diwajibkan menamatkan buku bacaan dengan jumlah tertentu sebelum 

mereka lulus. Dicontohkan, di Jerman, Prancis, dan Belanda, para siswa sekolah menengah atas 

(SMA) diwajibkan untuk menamatkan 22-23 judul buku sebelum mereka lulus sekolah 

(m.republika.co.id, 26 Mei 2015). Sedangkan di Indonesia, dalam rangka menginisiasi 

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, Pusat Pembinaan, 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan memiliki program unggulan bernama “Gerakan Literasi Bangsa (GLB)” yang 

bertujuan untuk menumbuhkan budi pekerti anak melalui budaya literasi (membaca dan menulis) 

yang belum lama ini diterapkan bagi siswa di sekolah untuk wajib membaca  15 menit sebelum 

kegiatan belajar mengajar dimulai. Hal ini menunjukkan ketertinggalan yang jauh dibandingkan 

dengan negara-negara lain. Permasalahan ini seperti yang dikeluhkan oleh seorang guru dalam 

Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara ke-16 pada tanggal 28 September 2016, bahwa 

para guru di sekolah dipusingkan dengan kurangnya bahan bacaan di sekolah, sedangkan 

pemerintah telah mewajibkan membaca selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar 

dimulai. Padahal menurutnya, naskah-naskah Nusantara yang berisikan tentang kisah-kisah 

orang-orang terdahulu atau para leluhur dapat dijadikan bahan bacaan di sekolah, sehingga para 

siswa dapat mengetahui tentang nenek moyangnya dan bangga terhadap nenek moyangnya. 

Namun sayangnya, kisah-kisah atau cerita tersebut tidak sampai kepada mereka dan tidak banyak 

diketahui. 

Secara sederhana, literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan 

menulis. Kita mengenalnya dengan  melek aksara atau keberaksaraan. Menciptakan generasi 

literat membutuhkan proses panjang dan sarana yang kondusif. Proses ini dimulai dari kecil dan 

dari lingkungan keluarga, lalu didukung atau dikembangkan di sekolah, lingkungan pergaulan, 

dan lingkungan pekerjaan. Budaya literasi juga sangat terkait dengan pola pemelajaran di 

sekolah dan ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan. Budaya suatu bangsa biasanya berjalan 

seiring dengan budaya literasi, faktor kebudayaan dan peradaban dipengaruhi oleh membaca 

yang dihasilkan dari temuan-temuan kaum cendekia yang diabadikan dalam tulisan yang 

menjadikan warisan literasi informasi yang sangat berguna bagi proses kehidupan sosial yang 

dinamis (Permatasari, 2015: 147-148). Temuan-temuan cendekia yang diabadikan dalam tulisan 

itu adalah naskah Nusantara yang telah mendorong berbagai kegiatan ilmiah yang hasilnya telah 

dimanfaatkan oleh berbagai disiplin hingga akhirnya bangsa Indonesia menjadi negara yang 

berkembang seperti saat ini. Sejalan dengan itu, Suherli (dalam Prawira: 4) mengutip pendapat 

James Gee (1990) yang mengartikan literasi dari sudut pandang ideologis kewacanaan yang 
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menyatakan bahwa literasi adalah “mastery of, or fluent control over, a secondary discourse” 

Gee menjelaskan bahwa literasi merupakan suatu keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dari 

kegiatan berpikir, berbicara, membaca, dan menulis. Hal ini sebagaimana budaya literasi nenek 

moyang terdahulu, di mana pemikiran-pemikiran para leluhur disampaikan kepada anak cucunya 

lalu dituliskan dan menjadi warisan Nusantara. 

Bagi suatu bangsa yang memiliki sejarah tulis dan penulisan berusia lebih dari seribu 

tahun, dengan jumlah manuskrip/naskah yang beraneka ragam bahasa dan aksara, budaya literasi 

seharusnya semakin berkembang. Agar budaya literasi di Indonesia dapat berkembang kembali 

dan ketersediaan bahan bacaan bagi masyarakat dapat terpenuhi, salah satu upaya yang dapat 

ditempuh adalah dengan memperbanyak terbitan hasil terjemahan naskah untuk masyarakat pada 

umumnya dan untuk siswa di sekolah pada khususnya. Sayangnya, perhatian manusia di 

Indonesia terhadap naskah amatlah kurang, baik dari pemerintah, akademisi, maupun swasta. 

Padahal melalui naskah budaya literasi dapat semakin berkembang. Lalu bagaimana cara 

mengembangkan budaya literasi melalui naskah? Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar 

budaya literasi dapat berkembang melalui naskah. 

Pertama, perlu adanya mata kuliah atau penjurusan filologi di Jurusan Bahasa dan Sastra 

atau Ilmu Budaya di setiap Universitas di Indonesia, sehingga muncul ahli-ahli baru dalam 

bidang filologi yang dapat menerjemahkan dan mengungkap naskah-naskah warisan Nusantara. 

Dari naskah-naskah hasil terjemahan tersebut, banyak tercipta bahan bacaan bagi siswa di 

sekolah maupun masyarakat. Karena masih banyak naskah-naskah yang belum diterjemahkan 

sedangkan tenaga ahli di bidang filologi sangatlah terbatas, dan tak jarang para ahli filologi 

tersebut dikatakan sebagai manusia langka. Maka diperlukan kerjasama dengan pemerintah, 

dalam hal ini adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Universitas di 

Indonesia untuk menjadikan filologi sebagai salah satu mata kuliah atau penjurusan di Perguruan 

Tingginya. 

Kedua, mencetak dan memperbanyak hasil terjemahan naskah sehingga dapat dibaca oleh 

masyarakat pada umumnya dan siswa di sekolah pada khususnya. Maka dibutuhkan kerjasama 

dengan para penerbit agar mau untuk mencetak dan memperbanyak hasil terjemahan naskah, 

sehingga hasil terjemahan naskah dapat tersebar ke pelosok negeri. Semakin banyak naskah hasil 

terjemahan yang diterbitkan, semakin banyak pula bahan bacaan bagi masyarakat. 

Ketiga, perlu adanya transformasi naskah dari teks biasa ke bentuk kekinian seperti 

dibuatkan animasi-animasi bergambar atau dijadikan cerita-cerita komik. Hal ini perlu dilakukan 

agar siswa tertarik untuk membacanya dan tidak bosan dengan penyajian bacaan yang hanya 
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berupa teks saja. Maka dibutuhkan kerjasama dengan para ahli lainnya yang mampu mengubah 

teks naskah menjadi sebuah cerita bergambar. 

 Selain itu, diperlukan kerjasama dengan pihak pemerintah dalam penyediaan dana agar 

usaha mengembangkan budaya literasi melalui naskah ini dapat terlaksana. Jangan sampai upaya 

ini terhambat karena tidak adanya dukungan dana atau anggaran baik dari APBD maupun 

APBN. Seperti yang sedang diupayakan oleh M. Yusuf dan peneliti lainnya dalam 

mentransformasi naskah-naskah di Minangkabau. Upaya ini mengalami kendala dikarenakan 

tidak adanya anggaran dari APBD maupun APBN, sehingga para peneliti harus mencari 

anggaran dari luar maupun swasta agar upayanya ini dapat berjalan.  

Naskah adalah gerbang khazanah masa lampau, sedangkan buku adalah jendela dunia. 

Melalui naskah dapat terungkap pemikiran-pemikiran orang terdahulu yang dapat dijadikan 

pembelajaran untuk kehidupan saat ini, dan melalui buku terbitan hasil terjemahan naskah akan 

diperoleh pengetahuan baru yang selama ini terpendam. Isi dari naskah sangat bervariasi,  pada 

umumnya mengenai filosofi, kebudayaan, keagamaan, sejarah, mantra, dan cerita rakyat yang 

merupakan pengalaman pengarangnya pada zamannya yang diwariskan kepada anak cucu, 

generasi muda penerus bangsa yang wajib dilestarikan. Naskah tidak hanya menjadi bahan 

bacaan yang dapat menambah keilmuan, tetapi juga menjadi penghibur dan pembelajaran bagi 

masyarakat pembacanya. Seperti halnya naskah Hikayat si Miskin dan Naskah Serat Partawigena 

Naskah yang dapat menghibur dan dijadikan pembelajaran bagi pembacanya. Naskah Hikayat si 

Miskin menceritakan tentang kisah orang kaya dan orang miskin. Naskah ini memberikan 

pembelajaran kepada pembacanya agar saling tolong menolong dalam kehidupan. Sedangkan 

Naskah Partawigena menguraikan tentang ajaran dan konsepsi-konsepsi nilai yang terdapat 

dalam buku Parta Wigena, berisi tentang ajaran-ajaran kepemimpinan Astabrata. Maka, dengan 

adanya buku terbitan hasil naskah yang telah diterjemahkan maka masyarakat ataupun siswa di 

sekolah tidak akan kekurangan bahan bacaan, sehingga budaya literasi di Indonesia pun akan 

semakin berkembang. 

 

C. Simpulan dan Saran 

 Indonesia dengan berbagai kekayaan memiliki warisan yang tak ternilai, salah satunya 

adalah naskah. Naskah merupakan salah satu objek kajian filologi yang perlu dilestarikan. 

Melalui naskah dapat mengungkap sejarah, kebudayaan, bahasa, dan ilmu-ilmu lainnya serta 

pemikiran para leluhur. Selain itu, naskah tidak hanya menjadi bahan bacaan yang dapat 

menambah keilmuan, tetapi juga menjadi penghibur dan pembelajaran bagi masyarakat 

pembacanya. Jumlah naskah Nusantara sangatlah banyak dan tak terhitung jumlahnya. Naskah 
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menjadi bukti adanya budaya literasi sejak zaman dahulu. Selain itu, bukti tingginya budaya 

literasi pada zaman dahulu adalah dengan adanya naskah rental serta banyaknya penyalinan-

penyalinan terhadap suatu naskah. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi saat ini, 

sebagaimana studi “Most Littered Nation In the Word” yang dilakukan oleh Central Connecticut 

State University pada Maret 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 

negara soal minat membaca. Saat ini pemerintah dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 

mewajibkan bagi siswa di sekolah untuk membaca selama 15 menit sebelum kegiatan belajar 

mengajar dimulai. Akan tetapi keadaan di lapangan tidaklah mendukung, para guru merasa 

kekurangan bahan bacaan bagi siswa di sekolah. Maka agar memenuhi kekurangan bahan bacaan 

tersebut, naskah dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di sekolah. Naskah yang telah 

diterjemahkan oleh para filolog dapat mengembangkan kembali budaya literasi di Indonesia saat 

ini.  

Untuk terpenuhinya upaya tersebut, maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik 

dari pemerintah, akademisi, maupun penerbit buku. Dengan adanya kerjasama dari semua pihak 

tersebut, maka akan banyak naskah yang diterjemahkan, diterbitkan, dan disebarluaskan hingga 

kepelosok negeri. Sehingga tidak akan ada yang kekurangan bahan bacaan lagi. Dengan begitu, 

budaya literasi di Indonesia akan semakin berkembang. Karena dengan membaca naskah banyak 

pembelajaran dan contoh yang dapat diteladani, sehingga terciptalah generasi penerus bangsa 

yang berkualitas. 
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Abstract 

 

The purpose of this research was to acquire deep description about depression of the main figure in 

Dan Hujan pun Berhenti’s Novel by Farida Susanty and its implication in literacy and literature 

teaching. It was a qualitative research with content analysis method. This research was analyzed 

through structural literary and psychoanalytic literary approach. The data were collected through 

document study, data observation about depression in Dan Hujan pun Berhenti’s novel by Farida 

Susanty, and were checked with novel review and interview. The result of this research indicates 

that Leo as the main figure suffers depression. In this research was founded seventeen forms of 

depression, namely (1) neurotic, (2) organic, (3) endogen,(4) schizoaffective,(5) somatogenic, (6) 

reaction,(7) kids-teenager,(8) exhaustion,(9)symptomatic,(10)mask,(11) situational, (12) holiday 

blues, (13) endogenous, (14) vegetative,(15) agitative, (16) dysritmic, and (17) psychotic. The 

dysritmic depression dominates depression from the main figure in its novel (22% or 61 quotation 

data). Beside the forms of depression, also there were founded symptoms, causes, effects, 

solutions about depression. The findings lead to implication for educator in order to use 

psychology novel in literature lesson. It is also implications to novel reader, literature researcher, 

parents, psychologist and psychiatrist.  

 

Keywords: depression, novel, psychoanalytic literary 

 

A. Pendahuluan  

Dalam pengajaran sastra di sekolah, kemampuan peserta didik dalam memahami karya 

sastra, khususnya novel, dapat menunjang literasi sastra yang baik pada peserta didik. Adapun 

literasi sastra sangat berkaitan dengan keterampilan berbahasa. Hal ini dikarenakan, literasi 

merupakan bentuk integrasi dari keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan 

berpikir kritis (Baynham, 1995:5). Oleh sebab itu, literasi sastra dapat dimaknai sebagai 

kemampuan baca dan tulis tentang dan di bidang sastra. Jika peserta didik cenderung memiliki 

kemampuan membaca karya sastra yang baik, maka peserta didik tersebut seyogyanya juga 

memiliki kemampuan menulis karya sastra yang baik. 

Berkaitan dengan literasi dan pengajaran sastra di sekolah, pemilihan novel untuk 

menunjang literasi sastra, seyogyanya disesuaikan dengan kejiwaan peserta didik. Oleh sebab 

itu, dalam pengajaran sastra, novel bergenre psikologi dapat dijadikan sebagai bahan ajar di 

dalam pengajaran sastra untuk mewujudkan literasi sastra yang baik pada peserta didik. Novel 

sebagai salah satu bentuk karya sastra prosa fiksi lahir berdasarkan daya imajinasi, pengalaman, 
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pengamatan, serta pemikiran pengarang terhadap kehidupan manusia. Namun, imajinasi 

pengarang dalam menciptakan novel tidak selalu didasarkan pada khayalan murni, tetapi juga 

menampilkan kebenaran sesuai kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan hal tersebut, Zunshine 

(2006:161) menyatakan “The novel is truly a meeting of the minds of particularly inclined minds 

in a particular historical moment that has made the enocunter serendipitously possible.”  

 Sebuah novel dapat mengungkapkan konflik-konflik yang bervariasi, baik bersifat fiktif 

maupun diadaptasi dari kehidupan nyata. Adanya pengungkapan konflik-konflik yang bervariasi 

tersebut berkaitan erat dengan bentuk-bentuk novel. Klarer (2004:11-12) membagi bentuk-

bentuk novel, antara lain: 1) novel acuan surat (epistolary novel), 2) novel sindiran (satirical 

novel), 3) novel kehidupan (picarescue novel), 4) novel pendidikan (novel of education), 5) 

novel sejarah (historical novel), 6) novel gotik (gothic novel), 7) novel fantasi atau khayalan 

(utopian novel), dan 8) novel detektif (detective novel).  

 Dalam isi sebuah novel dapat ditemukan penggambaran depresi pada manusia, yang 

ditampilkan melalui tokoh utama di dalam novel. Adanya depresi pada tokoh utama di dalam 

novel dapat ditinjau berdasarkan psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud. 

Psikoanalisis ini termasuk ke dalam ranah psikoanalisis sastra. Adanya kaitan antara sastra 

dengan psikoanalisis terlihat melalui adanya kesamaan dari hasrat-hasrat yang tersembunyi pada 

setiap manusia, sehingga menyebabkan kehadiran karya sastra dapat menyentuh perasaan 

manusia. (Endraswara, 2008:101-102). Kaitan sastra dengan dengan psikoanalisis 

memperlihatkan bahwa karya sastra, termasuk novel, merupakan media yang tepat untuk 

menghadirkan permasalahan yang berkaitan dengan ranah psikologi yang dapat ditinjau dengan 

psikoanalisis. Eagleton (1996:138) mengemukakan tentang psikoanalisis, yakni “Psychoanalysis 

is not only theory of the human mind, but a practice for caring those who are considered 

mentally ill.” Psikoanalisis tidak hanya teori yang membahas mengenai pemikiran manusia dan 

hal-hal ranah kesehatan, tetapi juga mengkaji kejiwaan. 

 Freud dalam Sobur (2003:305) mengemukakan kejiwaan manusia yang menjadi kajian 

psikoanalisis ini mencakup tiga struktur kejiwaan, meliputi id (mencari pemuasan biologis), ego 

(mematuhi prinsip realita), dan superego (berkaitan dengan hati nurani). Id bergerak menurut 

ketidaksadaran manusia, ego bergerak menurut kesadaran manusia terhadap kenyataan, dan 

superego bergerak menurut moralitas manusia yang berkaitan dengan sisi religi manusia.  

 Novel sebagai salah satu bentuk karya sastra prosa fiksi menawarkan berbagai hal, 

termasuk hal yang berhubungan dengan unsur kejiwaan manusia, seperti perihal depresi. 

Berkaitan dengan penggambaran depresi di dalam sebuah novel, salah satu novel yang memuat 

unsur depresi adalah Novel Dan Hujan pun Berhenti karya Farida Susanty. Depresi adalah suatu 
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perasaan sedih yang sangat mendalam, yang terjadi setelah mengalami suatu peristiwa dramatis 

atau menyedihkan, misalnya kehilangan seseorang yang disayangi (Junaidi, 2012: 124). Adapun 

depresi dapat terjadi kapan saja dalam kehidupan seseorang, dimulai dari masa anak-anak hingga 

dewasa dengan banyak faktor. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Clark (2013: 12), yaitu 

“Depression can occur at any time in an individual’s life, starting from childhood to old age. 

There are many causes of depression.” 

 Ibrahim (2011:13-14) menguatkan perihal gejala depresi dengan menjelaskan bahwa 

terdapat tiga pengelompokkan gejala depresi, yaitu: 1) suasana hati yang depresif, 2) proses 

kelambanan berpikir, dan 3) cacat psikomotorik. Mengenai jenis-jenis depresi pada manusia, 

Ibrahim (2011:22-30) membagi depresi menjadi sepuluh jenis, antara lain: 1) depresi neurotik 

(berkaitan dengan bibit konflik yang dimulai sejak seseorang masih kanak-kanak),  2) depresi 

organik (disebabkan karena faktor organik), 3) depresi endogen (jenis depresi turunan), 4) 

depresi skizoafektif, (suatu bentuk gangguan yang mirip denga skizofrenia, namun gejala yang 

muncul tidak memenuhi syarat untuk dikelompokkan ke dalam gangguan skizofrenia), 5) depresi 

somatogenik (depresi yang seperti orang yang mengalami ketergantungan pada obat-obatan atau 

zat), 6) depresi reaksi (berkaitan dengan kekacauan perasaan hati), 7) depresi pada anak remaja 

(depresi yang dialami oleh anak-anak dan remaja), 8) depresi kelelahan (depresi yang terjadi 

karena ketegangan yang cukup lama), 9) depresi simptomatik (depresi yang berkaitan dengan 

gangguan mental emosional), dan 10) depresi terselubung (fenomena dengan gambaran klinik 

yang mengarah pada depresi, seperti kegagalan dalam mengantisipasi kecemasan).  

 Junaidi (2012:125-127) membagi depresi menjadi tujuh jenis, antara lain: 1) depresi 

situasional (depresi yang terjadi setelah mengalami suatu peristiwa sedih yang berat atau 

traumatik), 2) holiday blues (depresi yang terjadi ketika sedang berlibur atau merayakan suatu 

momen sedih, mengenang peristiwa masa lalu yang pahit, lalu timbul depresi, 3) depresi 

endogenous (depresi tanpa penyebab yang pasti, tiba-tiba saja muncul tanpa diketahui faktor 

pencetusnya), 4) depresi vegetatif (depresi yang membuat penderita cenderung menarik diri dari 

pergaulan, jarang berbicara, menolak untuk makan, dan tidak mau tidur), 5) depresi agitatif 

(depresi yang diketahui dari penderitaannya yang tampak sangat gelisah, cemas, meremas-remas 

tangannya, serta banyak berbicara, hiperaktif, dan tidak bisa diam), 6) depresi disritmik 

(berhubungan dengan perubahan kepribadian yang nyata), 7) depresi psikotik (depresi yang 

ditandai dengan penderita mengalami delusi atau halusinasi, dan selalu berkeinginan untuk 

bunuh diri).  

 Berkaitan dengan penyebab depresi, Junaidi (2012:128-133) mengelompokkan adanya 

penyebab depresi menjadi tiga faktor, antara lain: 1) faktor hormonal, 2) faktor penyakit fisik, 
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dan 3) faktor obat-obatan. Adapun Ibrahim (2011:22-30) menjelaskan akibat dari sepuluh jenis 

depresi, yaitu: 1) depresi neurotik, akibatnya penderita memiliki perasaan tidak rela terhadap 

berbagai hal, timbul fase kritis, 2) depresi organik, yakni akibatnya penderita mengalami 

ketakutan dan rasa sakit pada tubuh, 3) depresi endogen, yakni akibatnya penderita mengalami 

pemahaman yang aneh tentang rasa berdosa, 4) depresi skizoafektif, yakni akibatnya penderita 

gemar mengeluarkan amarah secara berlebihan dan minim empati, 5) depresi somatogenik, yakni 

akibatnya penderita mengalami emosi yang mudah berubah, 6) depresi reaksi, yakni akibatnya 

penderita menjadi sangat sensitif, baik fisik maupun psikis, 7) depresi pada anak remaja, yakni 

akibatnya penderita tidak merasa bahagia menjalani kehidupannya, kehilangan kepercayaan diri, 

8) depresi kelelahan, yakni akibatnya penderita minim pemahaman tentang harga diri, serta 

tubuh menjadi tidak kuat, 9) depresi simptomatik, yakni akibatnya penderita mudah naik darah, 

10) depresi terselubung, yakni akibatnya penderita mengalami gangguan dalam alam perasaan. 

 Junaidi (2012: 125-127) mengemukakan tentang akibat depresi dari ketujuh jenis depresi, 

yaitu: 1) depresi situasional, yakni akibatnya penderita menjadi traumatik, 2) holiday blues, 

yakni akibatnya penderita mengalami perasaan sedih dan perasaan kalut berlebihan, 3) depresi 

endogenous, yakni akibatnya penderita tidak memahami dirinya sendiri, 4) depresi vegetatif, 

yakni akibatnya penerita bersikap sangat tidak acuh, 5) depresi agitatif, yakni akibatnya 

penderita menjadi sangat mudah bereaksi atas kekesalannya, 6) depresi disritmik, yakni 

akibatnya penderita merasa dirinya akan selalu gagal, menikmati kegagalannya, pikiran 

penderita juga akan sangat sulit menyaring hal-hal positif, 7) depresi psikotik, yakni akibatnya 

meliputi penderita sulit membedakan hal nyata dan tidak nyata. 

 Bentuk penanganan depresi menurut Junaidi (2012:125-127) dapat berupa penderita 

harus dirawat di rumah sakit jika memiliki kecenderungan untuk bunuh diri, penurunan ekstrim 

nafsu makan sehingga penderita terlalu lemah karena berat badannya turun drastis, memiliki 

risiko terjadinya keadaan gawat, misalnya penyakit jantung. Adapun Spencer dan Young 

(2005:68-75) menjelaskan cara penanganan depresi, yakni dengan menggunakan obat 

antidepresan, mengembangkan cara berpikir yang positif, olahraga, tidur atau relaksasi, terapi 

berbicara dengan orang lain, konseling, terapi memecahkan masalah, obat antipsikosis untuk 

delusi dan halusinasi, berlaku sebagai sahabat, terapi elektrokonvulsi (memberi aliran listrik), 

aromaterapi, pengobatan herbal, berdoa, meditasi, terapi musik, menjaga pola makan, dan 

menolong diri sendiri (membaca buku, menulis, berbicara dengan diri sendiri untuk berefleksi). 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diintisarikan bahwa berkaitan dengan literasi dan 

pengajaran sastra di sekolah, kemampuan peserta didik dalam memahami karya sastra, 

khususnya novel, dapat menunjang literasi sastra yang baik pada peserta didik. Adapun 
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pemilihan novel untuk menunjang literasi sastra, seyogyanya disesuaikan dengan kejiwaan 

peserta didik. Oleh sebab itu, dalam pengajaran sastra, novel bergenre psikologi dapat dijadikan 

sebagai bahan ajar di dalam pengajaran sastra untuk mewujudkan literasi sastra yang baik pada 

peserta didik.  

Novel sebagai salah satu bentuk karya sastra prosa fiksi, dapat mengungkapkan berbagai 

penggambaran yang bersifat fiktif maupun diadaptasi dari kehidupan nyata. Di dalam isi sebuah 

novel dapat ditemukan penggambaran depresi pada manusia, yang ditampilkan melalui tokoh 

utama di dalam novel. Adanya depresi pada tokoh utama di dalam novel dapat ditinjau 

berdasarkan psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Adapun psikoanalisis termasuk 

ke dalam ranah psikoanalisis sastra. Psikoanalisis juga mengkaji tiga struktur kejiwaan manusia, 

yaitu id (mencari pemuasan biologis), ego (mematuhi prinsip realita), dan superego (berkaitan 

dengan hati nurani). 

Berkaitan dengan penggambaran depresi di dalam sebuah novel, salah satu novel yang 

memuat perihal depresi adalah Novel Dan Hujan pun Berhenti karya Farida Susanty. Depresi 

adalah suatu perasaan sedih yang mendalam, yang terjadi setelah mengalami suatu peristiwa 

dramatis atau menyedihkan. Adapun gejala depresi dapat disebabkan karena suasana hati yang 

depresif, proses kelambanan berpikir, dan cacat psikomotorik. Terdapat tujuh belas jenis depresi, 

antara lain depresi neurotik, depresi organik, depresi endogen, depresi skizoafektif, depresi 

somatogenik, depresi reaksi, depresi pada anak remaja, depresi kelelahan, depresi simptomatik, 

depresi terselubung, depresi situasional, holiday blues, depresi endogenous, depresi vegetatif, 

depresi agitatif, depresi disritmik, dan depresi psikotik.  

 Adanya depresi dapat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor hormonal, faktor penyakit 

fisik, dan faktor obat-obatan. Adapun akibat-akibat dari depresi juga dapat berlangsung 

sementara, jangka waktu pendek, atau dalam waktu bertahun-tahun sehingga memerlukan 

penanganan klinis di rumah sakit. Penanganan depresi pada penderita dapat menggunakan obat-

obatan dan psikoterapi. Adapun penanganan depresi dapat disesuaikan dengan kondisi penderita 

yang mengalami depresi.  

 Selain itu, penggambaran depresi di dalam sebuah novel dapat menunjang literasi dan 

pengajaran sastra yang ada di sekolah. Adapun berkaitan dengan hal ini, jika peserta didik 

cenderung memiliki kemampuan membaca karya sastra yang memuat unsur psikologi di 

dalamnya, seperti penggambaran depresi, maka peserta didik seyogyanya mampu memahami 

pual perihal depresi secara mendalam, dan selanjutnya peserta didik cenderung memiliki 

kemampuan menulis karya sastra yang mengungkap unsur psikologi yang diwakilkan oleh tokoh 

utamanya, seperti dalam novel Dan Hujan pun Berhenti karya Farida Susanty.  
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B. Metodologi Penelitian 

 Tujuan penelitian ini ialah untuk memperoleh deskripsi yang mendalam tentang depresi 

pada tokoh utama dalam novel Dan Hujan pun Berhenti karya Farida Susanty serta implikasinya 

dalam literasi dan pengajaran sastra, dengan menggunakan psikoanalisis sastra yang mencakup: 

gejala depresi, jenis-jenis depresi, penyebab depresi, akibat depresi, penanganan depresi, dan 

penggambaran id, ego, dan superego pada tokoh utama dalam novel Dan Hujan pun Berhenti 

karya Farida Susanty. Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran data dari buku yang 

mendukung penelitian, internet, penelusuran analisis melalui resensi serta wawancara. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi dari Philip 

Mayring terhadap novel Dan Hujan pun Berhenti karya Farida Susanty. Pendekatan sastra yang 

digunakan ialah pendekatan struktural dan psikoanalisis sastra. Dalam penelitian ini, data primer 

yang digunakan berupa data tentang depresi dalam novel Dan Hujan pun Berhenti karya Farida 

Susanty. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah novel Dan Hujan pun Berhenti karya 

Farida Susanty. Adapun data dan sumber data sekunder untuk triangulasi sumber dalam 

penelitian, meliputi: 1) data berupa resensi-resensi yang berkaitan dengan novel Dan Hujan pun 

Berhenti karya Farida Susanty dengan sumber data resensor, 2) data berupa hasil wawancara 

dengan sumber data narasumber yang memahami persoalan depresi.  

 Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, melakukan pengamatan hal-

hal yang berkaitan dengan depresi pada tokoh utama dalam novel Dan Hujan pun Berhenti karya 

Farida Susanty karya Farida Susanty, resensi novel, serta studi wawancara semiterstruktur. 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tujuh langkah, yang terdiri atas: 1) 

membaca novel Dan Hujan pun Berhenti karya Farida Susanty, 2) mencari fenomena menarik 

dalam isi novel terkait, 3) menetapkan depresi pada tokoh utama sebagai data pada penelitian, 4) 

menetapkan novel Dan Hujan pun Berhenti karya Farida Susanty sebagai sumber data pada 

penelitian, 5) menetapkan analisis isi sebagai metode penelitian, 6) menetapkan pendekatan 

struktural dan pendekatan psikoanalisis sastra sebagai pendekatan penelitian, dan 7) melakukan 

studi pustaka, pengamatan depresi pada tokoh utama dalam novel, pengamatan resensi novel, 

serta studi wawancara.  

 Prosedur analisis data dalam penelitian ini, yaitu: 1) membaca novel Dan Hujan pun 

Berhenti karya Farida Susanty, mencari, memilih, mengklasifikasikan struktur intrinsik novel 

(tokoh dan perwatakan), 2) menganalisis struktur intrinsik novel (tokoh dan perwatakan), 3) 

mencari dan mengklasifikasikan data yang memuat depresi dalam novel Dan Hujan pun 

Berhenti karya Farida Susanty, 4) menganalisis penggambaran karakterisasi yang menunjukkan 

depresi pada tokoh utama dalam novel, 5) menganalisis data yang telah dicari, yang memuat 
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deskripsi tentang depresi pada tokoh utama dalam novel, 6) menganalisis penggambaran id, ego, 

dan superego pada tokoh utama dalam novel. 

 Dalam penelitian terdapat enam langkah terkait pemeriksaan keabsahan data, yakni: 1) 

setelah diperoleh data resensi-resensi novel, peneliti mencari data berupa resensi yang memuat 

perihal depresi dalam novel Dan Hujan pun Berhenti karya Farida Susanty, 2) menyusun data 

reflektif dalam bentuk data pembanding mengenai depresi dalam novel berdasarkan resensi 

novel dari situs internet, 3) mewawancarai narasumber dengan wawancara semiterstruktur, 4) 

merangkum hasil wawancara dengan narasumber terkait perihal depresi, 5) membandingkan data 

hasil pengamatan dan data pembanding dalam bentuk uraian data perbandingan terkait perihal 

depresi, 6) menyusun kesimpulan berdasarkan data hasil pengamatan dan data pengamatan yang 

diperoleh dalam data perbandingan. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diintisarikan bahwa tujuan penelitian ini ialah 

untuk memperoleh deskripsi yang mendalam mengenai depresi pada tokoh utama dalam novel 

Dan Hujan pun Berhenti karya Farida Susanty serta implikasinya dalam literasi dan pengajaran 

sastra. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis isi. Penelitian ini 

dianalisis menggunakan pendekatan struktural sastra dan psikoanalisis sastra. Adapun data 

dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi data mengenai depresi dalam novel Dan Hujan 

pun Berhenti karya Farida Susanty, dan dibandingkan dengan resensi novel dan wawancara 

narasumber yang memahami perihal depresi.   

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Berdasarkan temuan penelitian, diperoleh sebelas gejala depresi, yakni: 1) kekosongan 

batin Leo, 2) hadirnya perasaan rendah diri dan tidak berguna, 3) perasaan lemah dan tidak 

berdaya, 4) ketidakmampuan merasakan emosi secara normal, 5) ketidakmampuan untuk 

berkonsentrasi dan menjadi sangat perasa, 6) perilaku yang tidak tenang, 7) hadirnya perilaku 

ingin menghancurkan diri sendiri, 8) sering bermimpi buruk dan merasa hidup ini menjemukan, 

9) merasakan luka tubuh tanpa alasan yang jelas, 10) keengganan beraktivitas, dan 11) dipenuhi 

perasaan sangat bersalah.  

 Jenis-jenis depresi pada tokoh utama (Leo) dalam novel Dan Hujan pun Berhenti karya 

Farida Susanty yang dibahas berdasarkan temuan penelitian ini terdiri atas tujuh belas jenis 

depresi, yakni: 1) depresi neurotik, 2) depresi organik, 3) depresi endogen, 4) depresi 

skizoafektif, 5) depresi somatgenik, 6) depresi reaksi, 7) depresi pada anak remaja, 8) depresi 

kelelahan, 9) depresi simptomatik, 10) depresi terselubung, 11) depresi situasional, 12) holiday 
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blues, 13) depresi endogenous, 14) depresi vegetatif, 15) depresi agitatif, 16) depresi disritmik, 

17) depresi psikotik.  

 Berdasarkan temuan penelitian, diperoleh bahwa depresi pada tokoh Leo disebabkan oleh 

faktor genetik, faktor hormonal, faktor penyakit fisik, faktor obat-obatan, kepribadian tertutup, 

dan peristiwa emosional. Kepribadian tertutup mendominasi sebagai penyebab depresi pada Leo, 

yakni depresi skizoafektif, depresi somatogenik, depresi pada anak remaja, depresi simptomatik, 

depresi terselubung, depresi endogenous, depresi vegetatif, depresi agitatif, serta depresi 

psikotik.  

Melalui temuan penelitian, terungkap bahwa depresi pada tokoh Leo mengakibatkan hal 

yang buruk pada tokoh Leo. Hal buruk tersebut mendominasi akibat pada psikis tokoh Leo. 

Adapun akibat depresi yang ditemukan pada tokoh Leo, yakni depresi neurotik yang 

mengakibatkan fase kritis dalam kesedihan, depresi organik yang mengakibatkan rasa sakit pada 

tubuhnya, depresi endogen yang mengakibatkan tokoh Leo memiliki pemahaman yang aneh 

tentang perasaan berdosa, depresi skizoafektif yang mengakibatkan Leo gemar mengeluarkan  

amarah secara berlebihan, depresi somatogenik yang .mengakibatkan Leo mengalami emosi 

yang mudah berubah, depresi depresi reaksi yang mengakibatkan Leo menjadi sangat sensitif, 

depresi pada anak remaja yang mengakibatkan kondisi Leo yang tidak merasa bahagia menjalani 

kehidupannya, depresi kelelahan pada tokoh Leo mengakibatkan tubuh Leo menjadi lemah, 

depresi simptomatik yang mengakibatkan Leo mudah naik darah, depresi terselubung yang 

mengakibatkan perasaan tidak tenang pada tokoh Leo, depresi situasional yang mengakibatkan 

tokoh Leo menjadi traumatik, depresi berupa holiday blues mengakibatkan tokoh Leo merasa 

sangat sedih tiba-tiba saat mengingat kenangan mengenai ayahnya, akibat dari depresi 

endogenous pada tokoh Leo adalah Leo tidak memahami dirinya sendiri, depresi vegetatif yang 

mengakibatkan Leo bersikap sangat tidak acuh, depresi agitatif yang mengakibatkan tokoh Leo 

amat mudah bereaksi atas kekesalannya, depresi disritmik yang mengakibatkan tokoh Leo 

menjadi sosok yang mudah menyerah, dan depresi psikotik yang mengakibatkan Leo sulit 

membedakan hal nyata dan hal tidak nyata. 

 Berkaitan dengan penanganan depresi, dapat diungkap bahwa tokoh Leo berupaya 

menangani depresinya sendiri. Penanganan depresi tersebut berupa Leo yang melakukan terapi 

berbicara, mengembangkan cara berpikir positif, terapi memecahkan masalah, menolong diri 

sendiri, berdoa memohon pada Tuhan untuk kesembuhan ibunya, dan berolahraga. Adapun 

tokoh-tokoh lain juga turut mendukung penanganan depresi pada tokoh Leo. Tokoh ayah Leo, 

ibu Leo, Spiza memperlakukan Leo seperti sahabat, dan mendukung Leo dalam melakukan 
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terapi berbicara dengan orang lain untuk menangani depresi. Tokoh ibu Leo juga membantu Leo 

dalam menjaga pola makan Leo. 

 Pada tokoh Leo dapat dibahas bahwa id berkaitan dengan prinsip mencari kesenangan. 

Prinsip tersebut terungkap melalui ketidaksadaran dengan apa yang dialami Leo. Ketidaksadaran 

ini berkaitan dengan depresi-depresi yang ada pada diri Leo. Ketidaksadaran pada tokoh Leo 

tercermin dari ketidakpedulian Leo terhadap kematian. Id Leo juga tercermin dari perilaku Leo 

yang mencari kesenangan dengan cara pergi dari rumah. Leo ingin merasakan kebebasan, tetapi 

ia mencari kebebasan tersebut dengan cara yang tidak tepat. Adapun id dibahas hanya dapat 

memenuhi kebutuhan Leo saja, tetapi belum tentu dapat diterima orang lain terkait kondisi 

lingkungan. Untuk menyesuaikan dengan lingkungan, diperlukan ego. Adapun ego juga 

digunakan Leo untuk menekan id pada dirinya. Ego berhubungan dengan upaya untuk 

menyesuaikan diri dengan kenyataan. Ego Leo tercermin dari sikap Leo yang sebenarnya enggan 

untuk pergi ke sekolah karena teman-temannya kerap mencemooh dirinya terkait kondisi 

keluarga Leo, namun Leo berusaha untuk kuat. Dari ego dapat dibahas bahwa Leo berusaha 

mencegah dampak negatif dari lingkungan. Adapun ego telah berpijak pada kenyataan tetapi 

tidak selalu berhubungan dengan norma, sehingga dibutuhkan superego. Superego pada tokoh 

Leo berhubungan dengan pengambilalihan perasaan-perasaan dan perilaku dari dunia luar ke 

dalam dirinya. Superego tokoh Leo tergambar pada Leo yang berupaya mereduksi depresinya 

dengan melakukan hal-hal positif yang disukai olehnya, seperti menonton film, mendengarkan 

musik, dan meminum susu coklat. Berdasarkan pembahasan temuan penelitian terkait id, ego, 

dan superego dapat dibahas bahwa id, ego, dan superego pada tokoh Leo tidak seimbang. 

Ketidakseimbangan tersebut menunjukkan adanya depresi pada tokoh Leo. 

 Berkaitan dengan literasi dan pengajaran sastra, adapun implikasi dari penelitian ini 

antara lain: (1) temuan penelitian ini dapat diimplikasikan untuk pengajar sastra yang 

menggunakan novel psikologi dalam literasi dan pengajaran sastra, khususnya novel psikologi 

yang mengandung perihal depresi, (2) temuan penelitian ini dapat diimplikasikan untuk pengajar 

sastra dalam memahami dan menangani peserta didik yang dimungkinkan mengalami depresi, 

(3) temuan penelitian ini juga diimplikasikan untuk pembaca novel dalam membangkitkan 

literasi, khususnya literasi terhadap novel psikologi yang membahas perihal depresi pada tokoh 

utamanya, serta memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai depresi 

melalui novel psikologi, (4) temuan penelitian ini diimplikasikan untuk peneliti sastra yang 

menganalisis karya sastra dengan pendekatan psikoanalisis sastra, khususnya novel psikologi 

yang memuat unsur depresi di dalamnya, (5) temuan penelitian ini diimplikasikan untuk orang 

tua dalam memahami dan menangani anak yang dimungkinkan mengalami depresi, dan (6) 
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temuan penelitian ini diimplikasikan untuk psikolog dan psikiatri sebagai penambah 

pengetahuan dan wawasan tentang novel-novel psikologi yang dapat dijadikan bahan rujukan 

dalam menangani pasien depresi.   

 

D. Kesimpulan dan Saran 

 Adapun simpulan yang dapat ditarik dari penelitian Depresi pada Tokoh Utama dalam 

Novel Dan Hujan pun Berhenti Karya Farida Susanty (Suatu Penelitian Psikoanalisis Sastra) 

ialah sebagai berikut. Gejala depresi yang tergambar pada tokoh utama, Leo, dalam novel Dan 

Hujan pun Berhenti karya Farida Susanty berjumlah sebelas gejala depresi, yang terdiri atas 

kekosongan batin, perasaan rendah diri, perasaan lemah dan tidak berdaya, ketidakmampuan 

merasakan emosi secara normal, ketidakmampuan untuk berkonsetrasi, ketidaktenangan diri, 

perasaan ingin menghancurkan diri sendiri, sering bermimpi buruk, dan merasa kehidupan ini 

menjemukan, merasakan luka tubuh tanpa alasan jelas, keengganan untuk beraktivitas, serta 

perasaan bersalah berlebihan.  

 Dalam novel Dan Hujan pun Berhenti karya Farida Susanty tergambar tujuh belas jenis 

depresi pada tokoh utama yang bernama Leo, meliputi depresi neurotik, depresi organik, depresi 

endogen, depresi skizoafektif, depresi somatogenik, depresi reaksi, depresi pada anak remaja, 

depresi kelelahan, depresi simptomatik, depresi terselubung, depresi situasional, holiday blues, 

depresi endohenous, depresi vegetatif, depresi agitatif, depresi disritmik, dan depresi psikotik. 

Adapun depresi disritmik paling banyak ditemukan dari Leo dengan jumlah 61 data kutipan 

(22%), sementara depresi organik dan depresi endogenous ditemukan paling sedikit 

penggambarannya, yakni masing-masing dua kutipan (1%) dari total 276 kutipan yang dianalisis 

berkaitan dengan jenis-jenis depresi. Depresi pada tokoh utama Leo disebabkan oleh enam faktor 

penyebab, antara lain berupa faktor genetik, kepribadian tertutup, peristiwa emosional, faktor 

hormonal, faktor penyakit fisik, dan faktor obat-obatan. Akibat depresi pada tokoh utama Leo 

terdiri atas sembilan belas akibat, antara lain berupa kesedihan menjadi ketegangan, perasaan 

tidak rela, rasa sakit, pemahaman aneh tentang rasa berdosa, kegemaran mengeluarkan amarah 

berlebihan, emosi yang mudah berubah, perasaan sensitif berlebihan, perasaan tidak bahagia 

dalam menjalani kehidupan, kehilangan kepercayaan diri, tubuh lemah, mudah naik darah, 

terganggu alam perasaan, traumatik, perasaan sedih dan kalut secara tiba-tiba, ketidakpahaman 

terhadap diri sendiri, sikap sangat tidak acuh, amat mudah bereaksi atas kekesalan, sulit 

menyaring hal-hal positif, serta sulit membedakan hal nyata dan tidak nyata. 

 Penanganan depresi pada Leo sebagai tokoh utama, terdiri atas sepuluh cara, antara lain 

berupa berlaku sebagai sahabat, terapi berbicara dengan orang lain, mengembangkan cara 
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berpikir positif, menolong diri sendiri dengan cara menulis, tidur, menjaga pola makan, 

menolong diri sendiri dengan cara berbicara pada diri sendiri, berdoa, serta berolahraga dengan 

cara lari pagi dan berjalan-jalan.  

 Perihal Id pada tokoh utama bernama Leo digambarkan berhubungan dengan 

ketidaksadaran Leo dalam membedakan hal baik dan buruk. Ego pada tokoh Leo digambarkan 

dengan perilaku leo yang berusaha mengikuti prinsip kenyataan. Ego pada Leo ini berusaha 

menekan id Leo yang secara tidak sadar selalu ingin bebas. Adapun superego pada Leo 

digambarkan berkaitan dengan pengambilalihan perasaan-perasaan dan perilaku dari dunia luar 

ke dalam dirinya. Leo menggunakan superego dengan berusaha untuk menyalurkan perasaan 

pada hal-hal yang disukainya dan dengan berupaya menumbuhkan sisi moral pada dirinya. 

Adapun id, ego, dan superego pada tokoh Leo tidak seimbang karena tokoh Leo digambarkan 

pengarang mengalami depresi.  

 Berdasarkan penelitian Depresi pada Tokoh Utama dalam Novel Dan Hujan pun 

Berhenti Karya Farida Susanty (Suatu Penelitian Psikoanalisis Sastra) diperoleh enam 

implikasi, yaitu: (1) temuan penelitian ini dapat diimplikasikan dalam dunia pendidikan, 

khususnya pendidikan bahasa dan sastra, yakni untuk pengajar sastra yang menggunakan novel 

psikologi dalam literasi dan pengajaran sastra, khususnya novel psikologi yang mengandung 

perihal depresi, (2) temuan penelitian ini dapat diimplikasikan untuk pengajar sastra dalam 

memahami dan menangani peserta didik yang dimungkinkan mengalami depresi, (3) temuan 

penelitian ini juga diimplikasikan untuk pembaca novel dalam membangkitkan literasi, 

khususnya literasi terhadap novel psikologi yang membahas perihal depresi pada tokoh 

utamanya, serta memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai depresi 

melalui novel psikologi, (4) temuan penelitian ini diimplikasikan untuk peneliti sastra yang 

menganalisis karya sastra, khususnya novel psikologi yang memuat unsur depresi di dalamnya, 

(5) temuan penelitian ini diimplikasikan untuk orang tua dalam memahami dan menangani anak 

yang dimungkinkan mengalami depresi, dan (6) temuan penelitian ini diimplikasikan untuk 

psikolog dan psikiatri sebagai penambah pengetahuan dan wawasan tentang novel-novel 

psikologi yang dapat dijadikan bahan rujukan dalam menangani pasien depresi.   
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Abstract 

 

Literature not only as a work that is imaginative, but the work is able to create the conditions to 

think critically. The events that happened when present, past, and future is the creation of 

opportunities in critical thinking, because in general there was a phenomenon that makes a person 

able to think critically by revealing statement full of ideas. The development of critical thinking 

person's condition supported media for their role in publishing, whether in print or electronic. In this 

paper, focusing on print media such as magazines, namely the literary magazine Horison. Horison 

presence as a literary magazine in the middle of the communities are pivotal to cultivate the habit of 

reading and writing (literacy) would be supported by the ability to think critically. The works were 

published in between poems, short stories, drama, literary essays, literary criticism and cultural 

records. All the work has potential in voicing literacy. However, literary criticism more subjective 

kind of thinking that both readers and writers based on the phenomenon that is growing, so the ideas 

in literary criticism is a reflection of the critical attitude of a person. Literacy became one of the 

main pillars in building a civilization. Reading skills can make someone rich insight and knowledge. 

Writing skills make a person skilled in managing and processing insight and knowledge as 

evidenced by the work. Published works to a size that literacy as a culture able to present and 

growing. Culture becomes a reflection of a nation, for a nation as more and pharmaceutics 

terpublikasikannya culture.  

 

Keywords: literary criticism, horison literary magazine, cultural literacy, publication media,  

                  critical thinking 

 

A. Pendahuluan 

Sastra sudah sejak lama menjadi media pembangun kesadaran. Penulis dan pembaca secara 

bersama memiliki kesempatan dalam menyuarakan gagasan yang dapat membangun 

kepercayaan masyarakat mengenai suatu fenomena. Baik yang telah berkembang maupun 

bersifat membangkitkan kembali yang mulai pudar misalnya peradaban suatu budaya. Pada 

umumnya suatu budaya bisa berkembang karena adanya publikasi. Intensitas kepopuleran suatu 

budaya berbanding lurus dengan intensitas publikasi. Publikasi dalam bentuk media baik media 

cetak atau online. Seiring berkembangnya suatu zaman, media publikasi sangat beragam dalam 

penyebaran dan metode membacanya. Kehadiran media online yang dapat diakses oleh siapapun 

dalam situasi apapun. Namun, media cetak tetap tidak bisa dilupakan yang telah hadir sejak 

beberapa ratus tahun lalu. Kehadirannya mampu dimiliki oleh siapapun dalam waktu yang lama. 

Pada makalah ini fokus media cetak pada majalah. Majalah adalah sebuah media publikasi atau 

terbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis. Majalah dijadikan 

sebagai pusat informasi bacaan yang sering menjadi bahan rujukan oleh para pembaca.  
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Adapun fungsi dari majalah ialah (1) sebagai medua komunikasi; (2) sebagai penyalur 

aspirasi setiap orang; (3) sebagai media penyemai demokrasi; (4) sebagai media promosi; (5) 

sebagai media pembelajaran berbasis baca-tulis; (6) sebagai media penyaluran minat dan bakat 

dalam penulisan; (7) sebagai peningkatan kreativitas; dan (8) sebagai media penghibur. 

Kontribusi media memiliki peran vital dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya bidang 

kesusastraan. Sastra sebagai karya yang lekat dengan khasanah cerita dari berbagai fenomena 

yang terjadi harus dapat tersaji dengan baik kepada para pembaca. Kasali (1992: 108) 

menyatakan bahwa majalah menamani pembaca dengan menyajikan cerita atas berbagai 

kejadian dengan tekanan pada unsur mendidik juga menghibur. Dengan demikian, karya sastra 

dalam media cetak dalam hal ini majalah dapat menyebarluaskan pemahaman tentang khasanah 

kesusastraan kepada masyarakat luas bahwa sastra sebagai dokumentasi perasaan dan pikiran 

yang mampu merekonstruksi berbagai fenomena yang melatarbelakanginya.  

 

B. Pembahasan 

1. Kritik Sastra sebagai Karya Sastra 

Karya sastra hadir di tengah masyarakat sebagai suatu implementasi dari gagasan yang 

dikembangkan bukan hanya berperan sebagai wawasan dalam mengimajinasikan pemikiran 

penulis yang dibaca dari berbagai teks yang ada. Namun, bisa menjadi wawasan dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir melalui kritik para pembaca dan penulis terhadap 

berbagai fenomena yang berkembang saat ini.   

Sastra sebagai karya yang mampu menyuguhkan berbagai fenomena dari berbagai genre 

peristiwa semakin menambah khazanah kelimuan sastra. Semakin beragam fenomena yang 

dihadirkan semakin berkembang pula kualitas sastra sebagai karya di masyarakat. Setiap 

fenomena yang disajikan tentu memiliki polemik, kontroversi, daya tarik, bahkan solusi di 

dalamnya. Selain itu, sastra bisa dikatakan sebagai media dalam membangun dan 

mengembangkan gagasan dalam mempublikasikan suatu budaya. Budaya terpublikasikan karena 

ada media yang berperan, sedangkan berbagai genre karya sastra tercipta dari sebuah gagasan. 

Salah satu gagasan dalam karya sastra yang dapat membangkitkan, menciptakan, bahkan 

membangun suatu budaya ialah kritik sastra.  

Kritik sastra termasuk karya sastra yang penyajiannya tidak imajinatif namun data yang 

diolahnya (objek) bersifat imajinatif baik puisi, cerpen, drama, atau novel. Kritik sastra 

merupakan studi yang berhubungan dengan pendefinisian, penggolongan, analisis, dan evaluasi 

(penilaian) karya sastra. Pradopo (2002: 32) mengungkapkan bahwa kritik sastra itu merupakan 

bidang studi sasra untuk menghakimi karya sastra; untuk memberi penilaian mengenai bermutu 
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atau tidaknya suatu karya sastra. Dalam ilmu sastra, antara teori, sejarah, dan kritik memiliki 

kedekatan. Teori sastra adalah bidang studi sastra yang berhubungan dengan teori kesusastraan 

seperti tentang apakah kesusastraan itu, bagaimana unsur-unsur atau lapis normanya, dan 

sebagainya. Sejarah sastra adalah studi sastra yang membicarakan lahirnya kesusastraan 

Indonesia modern, sejarah jenis sastra, periode-periode sastra, dan sebagainya. Sedangkan, kritik 

sastra ialah studi sastra yang berusaha menyelidiki karya sastra dengan langsung menganalisis, 

menginterpretasi, memberikan komentar, dan penilaian. Ketiga hal tersebut memiliki peran 

penting dalam perkembangan kesusastraan. Hal ihwal dalam ranah pengembangan kesusastraan 

ialah kritik sastra. Dengan adanya analisis, komentar, dan penilaian kritikus terhadap karya 

sastra, masyarakat mudah memahaminya. Bagi pendidikan sastra yaitu untuk meningkatkan 

apresiasi peserta didik pengetahuan dan keterampilan bersastra. Selain itu, kritik sastra berguna 

bagi penyusunan sejarah dan teori sastra.   

 

2. Majalah Horison sebagai Media Publikasi 

Horison sebagai majalah dalam bidang sastra memiliki keunggulan dalam 

mengembangkan kesusastraan di masyarakat terutama masyarakat akademik. Sastra bisa menjadi 

keterampilan dan menjadi budaya ketika dilestarikan oleh penggunanya baik penulis atau 

pembaca. Dewasa ini, sastra dalam ranah pendidikan khususnya bagi pelajar SD, SMP, atau 

SMA bidang sastra dianggap sesuatu yang menyulitkan, membingungkan, dan membosankan. 

Mengatasi permasalah tersebut perlu adanya solusi. Sastra selama ini diyakini sebagai media 

pembangun kesadaran terutama yang terus belajar dan mengkaji karya sastra. Majalah sastra 

Horison mampu bertahan selama 50 tahun dibandingkan dengan majalah lainnya seperti 

Poejangga Baroe, Sastra, Kisah, dan sebagian pada zamannya.  

Adapun beberapa sastrawan, budayawan, cendekiawan, dan seniman yang turut berperan 

dalam memperkenalkan Horison melalui karya-karyanya (sajak, cerpen, puisi, drama, esai sastra, 

kritik sastra, dan catatan kebudayaan) kepada masyarakat luas di antaranya Mochtar Lubis, H.B. 

Jassin, Taufiq Ismail, Zaini, Arief Budiman, Goenawan Mohamad, Sapardi Djoko Damono, 

Abdul Hadi W.M., W.S. Rendra, Subagio Sastrowardojo, Sutardji Calzoum Bachri, Slamet 

Sukirnanto, Djajanto Supra, Umar Kayam, Danarto, Satyagraha Hoerip, Junus Mukri Adi, M. 

Fudoli, Gerson Poyk, Hamsad Rangkuti, Bur Rasuanto, B. Soelarto, Wiratmo Sukito, Arifin C. 

Noer, Boen S. Oemarjati, Ajip Rosidi, Ras Siregar, Trisno Sumardjo, Leon Agusta, Djamal D. 

Rahman, Agus R. Sarjono, Cecep Syamsul Hari, Hammid Jabbar, dan Budi Darma.   

Sejumlah tokoh sastrawan, budayawan, cendekiawan, dan seniman sebagai pelopor 

dalam publikasi majalah Horison bukan berarti Horison tanpa melalui serangkaian permasalahan 
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dari berbagai pihak. Namun, semua dapat diatasi dengan adanya keuletan, kejelian, idealisme, 

dan kerja keras para pendiri dan pengelola majalah sastra Horison untuk memperjuangkan 

kehidupan kesuastraan di Indonesia.  

Perkembangan dunia kesusastraan memang tidak bisa dilepaskan dari media publikasi. 

Karya sastra sebagai jiwa dalam bidang sastra akan terus memeliki pengaruh selama karya-karya 

tersebut diciptakan/dibuat. Hasil dari karya tersebut dipublikasikan sehingga sastra bisa 

dinikmati oleh berbagai kalangan. Dengan dipublikasikannya sastra dan karyanya. Maka sastra 

bisa dikatakan sebagai media pembangun kesadaran. Kesadaran yang disajikan ialah berdasarkan 

penyajian isi karya sastra yang dibentuk dari berbagai persfektif baik pengalaman pribadi 

maupun orang lain. Berbagai fenomena yang terjadi saat ini, masa lalu, dan yang akan datang 

pun bisa menjadi sumber gagasan penciptaan karya sastra.  

Santoso dan Djamai (2013) mengungkapkan bahwa ada beberapa keunggulan dari 

majalah Horison dikatakan sebagai media publikasi, yaitu sebagai berikut. (1) majalah sastra 

Horison merupakan majalah kebudayaan yang mengkhususkan diri memuat karya sastra, seperti 

puisi, cerita pendek, esai atau kritik, dan kadang-kadang karya drama; (2) Horison adalah satu-

satunya majalah sastra atau kebudayaan yang mampu bertahan (sampai tahun 2013) selama lebih 

dari empat puluh tujuh tahun (terbit pertama kali Juli 1966); (3) majalah Horison diasuh oleh 

para sastrawan, kritikus sastra, dan budayawan yang andal dari tahun ke tahun dengan perubahan 

generasi sastrawan yang andal pada zamannya, seperti Mochtar Lubis, H.B. Jassin, Taufiq 

Ismail, Arief Budiman, Sapardi Djoko Damono, dan Goenawan Mohammad hingga lebih dari 

dua dasawarsa; (4) majalah Horison telah melahirkan para penulis yang andal dan nama mereka 

tercatat sebagai pelaku dalam sejarah sastra Indonesia dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, 

seperti Sutardji Calzoum Bachri, Abdul Hadi W.M., W.S. Rendra, Sapardi Djoko Damono, Putu 

Wijaya, Danarto, Taufiq Ismail, Subagio Sastrowardojo, Darmanto Jatman, dan Goenwan 

Mohamad; (5) banyak nama yang kemudian menjadi tenar (mengorbit sebagai sastrawan 

tersohor) setelah menulis pada majalah sastra Horison tersebut sehingga tetap terkenang 

sepanjang zaman; dan (6) karya sastra yang dimuat dalam majalah sastra Horison biasanya 

dijadikan tolok ukur, kriteria atau pembobotan nilai kesusastraannya daripada karya sastra yang 

dimuat oleh majalah hiburan atau majalah yang lainnya. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut khasanah kesusastraan Indonesia begitu 

beragam karena diperkenalkannya sejumlah karya sastra. Dengan demikian, masyarakat akan 

lebih memahami, mengerti, dan menghargai, serta mengapresiasi sastrawan dan karyanya.  
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3. Budaya Literasi dan Berpikir Kritis  

Sebuah budaya bisa berdampak luas ke masyarakat dan memiliki pengaruh jika mampu 

media yang berperan di dalamnya memiliki kekuatan dalam menyebarluaskan atau 

mempublikasikan. Bentuk publikasi tersebut bisa dalam karya baik karya yang dipublikasikan 

melalui cetak atau online. Karya-karya yang dipublikasikan bertujuan untuk memberi dampak 

positif dan memiliki pengaruh bagi perkembangan wawasan bagi masyarakat terutama pecinta 

sastra.  

Ragam karya yang diciptakan dapat mempengaruhi para pembaca. Pengaruh ini lah yang 

dapat menjadi sebuah kebiasaan atau karakter. Karakter yang terus menerus dibiasakan akan 

menjadi sebuah budaya. Budaya pada umumnya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang 

melekat pada individu atau kelompok. Implementasi dalam mengkaji kritik sastra yang terdapat 

pada majalah Horison akan berdampak pada pematangan berpikir dan terkembangnya suatu 

budaya dalam hal ini budaya literasi dan berpikir kritis. 

Pada hakikatnya penyebaran budaya literasi meliputi budaya baca dan tulis. Sedangkan 

budaya orasi meliputi kebudayaan masyarakat dalam bertutur kata, dan menerima informasi. 

Dalam konteks keterampilan berbahasa bahwa literasi secara sederhana diartikan sebagai 

kemampuan membaca dan menulis. Seseorang dikatakan literat apabila bisa memahami sesuatu 

karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman terhadap 

isi bacaan tersebut.  

Inti literasi adalah kegiatan membaca-berpikir-menulis. Dalam kaitan itu, berpikir perlu 

dieksplisitkan, dengan alasan agar berpikir lebih ditonjolkan sehingga dalam praktiknya benar-

benar merupakan kegiatan yang mendapat perhatian tinggi, bukan sekadar kegiatan tempelan 

dalam membaca dan menulis. Selain itu, para ahli juga menonjolkan berpikir dalam konteks 

kegiatan membaca dan mendengarkan seperti dalam frasa reading and thinking activity dan 

listening and thinking activity (Finn, 1993:210-212).  

Kegiatan yang merupakan perluasan praktik berliterasi akan dibutuhkan hampir semua 

orang dalam abad ke-21, dalam masyarakat berbasis pengetahuan dan teknologi dalam 

pengertian yang seluas-luasnya. Praktik membaca-menulis dalam kaitan ini lebih mengarah 

kepada membaca menulis untuk belajar atau reading and writing to learn (Gillet, 1994:44) atau 

reading, writing, and critical thinking as tools for learning (Pappas, 1990; Eanes, 1997). 

Pernyataan di atas jelas bahwa literasi menjadi bagian terpenting dalam kemampuan 

seseorang terutama berpikir dan mengaplikasikan apa yang sudah dipahami. Seseorang dikatakan 

literat apabila bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan 

sesuatu berdasarkan pemahaman terhadap isi bacaan tersebut.  
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Literasi dan berpikir kritis saling mengisi keutuhan suatu budaya. Literasi terbentuk dari 

membaca dan menulis yang dilakukan secara konsisten. Semakin terampil seseorang dalam 

membaca dan menulis semakin terampil pula seseorang dalam berpikir. Utami (2013) 

menyatakan bahwa berpikir merupakan proses kognitif yang tidak dapat dilihat secara fisik 

karena merupakan aktivitas mental seseorang. Sementara hasil dari berpikir bisa berupa ide-ide, 

alasan-alasan, strategi-strategi maupun keputusan. 

Kemudian, Rudnick & Milou (2013) membagi level berpikir menjadi empat yaitu (1) 

menghafal (recall thingking) Mengingat nama, alamat, nomor telepon, dll; (2) keterampilan 

dasar (basic thinking), yaitu keterampilan dalam memahami konsep dan aplikasinya; dan (3) 

berpikir kritis (critical thinking) adalah berpikir dengan memeriksa, menghubungkan, dan 

mengevaluasi semua aspek situasi atau masalah, Termasuk di dalamnya mengumpulkan, 

mengorganisasi, mengingat, dan menganalisis informasi. Berpikir kritis termasuk kemampuan 

membaca dengan pemahaman dan mengidentifikasi materi yang dibutuhkan dan tidak 

dibutuhkan. Kemampuan menarik kesimpulan yang benar dari data yang diberikan dan mampu 

menentukan ketidak-konsistenan dan pertentangan dalam sekelompok data merupakan bagian 

dari keterampilan berpikir kritis.   

Jhonson & Lamb (dalam Juita, 2011) menegaskan bahwa berpikir kritis merupakan 

sebuah proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan 

masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian 

ilmiah. Berpikir kritis meliputi berpikir logis dan beralasan berkaitan dengan keterampilan 

seperti membandingkan, menggolongkan, mengurutkan, sebab akibat, menyusun, mengaitkan, 

analogi, proses berpikir deduktif, dan penyebab induktif, ramalan, rencana, membuat hipotesis, 

dan tinjauan kritis. 

Adapun manfaat kemampuan berpikir kritis adalah sebagai berikut. (1) mampu 

menstruktur konsep penulisan secara jelas; (2) mampu menemukan ide dari sebuah permalahan 

secara orisinil; (3) menemukan dan menyusun informasi yang relevan; (4) memahami dan 

menggunakan bahasa yang tepat, jelas dan khas; (5) menganalisis data temuan; (6) menilai fakta 

sebagai bukti yang akurat; (7) mengenal hubungan logis antara temuan masalah; (8) menarik 

kesimpulan dari berbagai pendapat; (9) menguji kerelevanan dan keakuratan kesimpulan; (10) 

memperkirakan akibat yang timbul dari sebuah argumen; (11) melihat permasalahan secara 

proposional (bersikap netral dan apa adanya); dan (12) melihat asumsi, informasi dan 

implikasinya dari berbagai sudut pandang sehingga penulis mengetahui kebutuhan pembaca.  

Dengan demikian, antara pengkajian kritik sastra dalam media cetak dalam hal ini 

Majalah Sastra Horison akan membentuk dan mengembangkan suatu budaya yaitu literasi (baca-



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

107 
 
 

tulis) dan kemampuan berpikir kritis atas berbagai fenomena yang terjadi baik saat ini, masa lalu, 

dan masa sekarang.  

 

C. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Sastra dan media memiliki peran penting dalam memajukan keutuhan suatu budaya 

(literasi). Keduanya tidak dapat dipisahkan, sastra tanpa media sulit untuk populer bahkan sulit 

untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Media tanpa sastra, penyajiannya tidak akan 

beragam dan masyarakat khususnya kalangan akademik. Adapun manfaat dari kritik sastra ialah 

(1) kritik sastra berguna bagi perkembangan sastra; (2) kritik sastra berguna bagi penerangan 

bagi pembaca; (3) kritik sastra berguna bagi perkembangan ilmu sastra; (4) memberi sumbangan 

pendapat untuk menyusun sejarah sastra. 

Menganalisis, menafsirkan, dan menilai adalah serangkaian aktivitas kritik sastra.  

Analisis adalah menguraikan unsur-unsur yang membangun karya sastra dan menarik hubungan 

antarunsur-unsur. Menafsirkan (interpretasi) dapat diartikan sebagai memperjelas maksud karya 

sastra dengan memusatkan interpretasi pada ambiguitas, kias, atau kegelapan dalam karya sastra. 

Sedangkan penilaian dapat diartikan menunjukkan nilai karya sastra dengan fokus dari analisis 

dan penafsiran yang telah dilakukan. Penilaian seorang kritikus sangat bergantung pada aliran-

aliran, dan dasar-dasar kritik sastra yang dianut/dipakai/dipahami seorang kritikus.  

 

2. Saran 

Kritik sastra dalam majalah Horison bisa diimplementasikan sebagai pembentukan 

kebiasaan suatu budaya yaitu literasi (baca-tulis) dan berpikir kritis. Pemikiran kritis seseorang 

tercipta dari bahan bacaan yang bersifat subjektif terhadap suatu fenomena baik yang sedang 

berkembang ataupun sudah terjadi.  
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MUSIRAWAS: PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MENYIMAK 

 

Satinem 

STKIP-PGRI LUBUKLINGGAU 

y.sartinem@yahoo.co.id 

 

 
Abstract 

 

The aim of research to document folklore contained in the Lubuklinggau City and Musirawas, than 

the developing as teaching listening by using the audio for elementary school in Lubuklinggau. This 

research was using folklore and development method. This research was resulted in ten folklore 

comes from Lubuklinggau and Musirawas District. There were five themes of ten folklore that had 

been documented, which is the theme of dishonest behavior, obedience, responsibility, social, and 

indulgence. The fifth theme that is in accordance with the K-13 that used and designed in thematic. 

Ten folklore were documented, recorded become literature teaching material into the area as local 

content for elementary school students. The result of development was teaching listening based on 

audio. 

 

Keywords: documentation of folklore, learning, listening, audio media 

 

A. Pendahuluan 

Perjalanan panjang sejarah bahasa Indonesia telah menempatkan bahasa Indonesia dalam 

dua kedudukan penting, yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sejak diikrarkannya 

sebagai bahasa nasional dan ditetapkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia telah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu telah mengantarkan bahasa 

Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa dan sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa  

yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya  (Achmad, 

2010:20).  

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2011:10) menyatakan bahwa pendidikan 

sebagai proses trasmisi budaya mengacu kepada setiap bentuk pembelajaran budaya (culturale 

learning) yang berfungsi sebagai transmisi pengetahuan, mobilitas sosial, pembentukan jati diri 

dan kreasi pengetahuan. Dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat 

dengan berbagai bentuk dan kepentingan sehingga tersebar luas ke seluruh dunia. Kemajuan 

teknologi dan akibat pesatnya arus globalisasi, mampu merubah pola pengajaran pada dunia 

pendidikan, khususnya pendidikan karakter melalui pembelajaran sastra daerah. Bahasa 

termasuk media komunikasi, merupakan cermin kepribadian seseorang, artinya melalui bahasa 

seseorang dapat diketahui kepribadiannya atau karakternya (Mulyasa, 2011:3).  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pada lingkup pendidikan untuk meningkatkan 

kepekaan kepribadian siswa dan peningkatan karakter yaitu melalui pembelajaran sastra. Karya 

sastra merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan anak. Anak dengan 
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dunianya yang penuh imajinasi menjadi begitu bersahabat dengan sastra karena melalui sastra 

imajinasi anak bisa terwakili. Karya sastra adalah fenomena unik, juga fenomena organik. Oleh 

karena itu karya sastra memang syarat dengan imajinasi. Lewat sastra, anak bisa mendapatkan 

dunia yang lucu, indah, dan nilai pendidikan yang menyenangkan, sehingga tanpa dirasakan 

cerita menjadi sangat efektif dalam menanamkan nilai moral dan edukasi pada anak. Penyediaan 

buku tepat diberikan kepada anak-anak  sejak dini. Pemberian bacaan satra sejak dini diyakini 

akan membantu literasi dan kemauan membaca anak pada perkembangan usia selanjutnya. Hal 

yang lebih penting, dengan cerita, anak bisa mendapatkan nilai-nilai pekerti yang menunjang 

perkembangan untuk mencapai taraf kedewasaan berpikir. Sastra daerah dapat digolongkan pada 

kelompok cerita. Dengan demikian yang dimaksudkan cerita  pada penelitian ini adalah sastra 

daerah yang berasal dari kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musirawas Propinsi Sumatera 

Selatan. 

Salah Satu mata pelajaran yang dapat melatih anak berpikir kritis dan kreatif adalah 

melalui pembelajaran sastra. Pembelajaran sastra dapat mengantarkan anak didik ke dalam 

kemampuan berbahasa sampai pada tataran apresiasi, ekspresi, dan kreasi. Kekuatan karya sastra 

terletak pada pesan yang terkandung di dalamnya. Pesan yang disampaikan melalui karya sastra 

kuat dan lebih bersifat abadi jika dibandingkan dengan pesan secara harfiah. Terlebih lagi pada 

masa kini fenomena hilangnya tradisi bercerita (mendongeng), yang pada masa lalu dilakukan 

oleh ibu sambil meninabobokkan anaknya di tempat tidur menjadi salah satu penyebab 

menurunnya minat anak-anak dalam bidang sastra. Saat ini anak-anak diperkenalkan dengan 

karya sastra ke alam mimpi. Dengan hilangnya fenomena tradisi tersebut, maka pada masa kini 

wahana perkenalan anak-anak dengan karya sastra diharapkan dapat terwujud melalui 

pembelajaran apresiasi sastra di Sekolah Dasar (SD) dengan penerapan media pembelajaran yang 

menarik. 

Ada tiga hal penting mengenai kedudukan pengajaran karya sastra terhadap 

perkembangan anak, yaitu: 1) peningkatan kecintaan anak terhadap karya sastra, meningkatkan 

hobi dan kesukaan anak pada membaca, yang akhirnya dapat meningkatkan kebiasaan membaca 

(reading habit) anak; 2) peningkatkan aspek kecerdasan kognisi, afeksi, dan psikomotor anak; 

dan 3) peningkatan pendidikan karakter dan pelestarian budaya daerah. 

Ironisnya, berdasarkan pengamatan penulis, keberadaan buku yang mengkaji dan 

membahas mengenai sastra khususnya sastra daerah masih relatif sedikit. Sepertinya sastra 

daerah yang mempunyai karakteristik sendiri, harus tersisih dengan perkembangan sastra serius 

(literature). Padahal buku ataupun bahan ajar sastra untuk anak khususnya sastra daerah menjadi 

elemen penting untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan anak terhadap sastra lebih dini. 
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Boleh jadi rendahnya tingkat baca dan apresiasi anak terhadap karya sastra terjadi karena 

penanaman pengetahuan apresiasi sastra anak-anak yang gagal. Kcenderungan guru untuk 

memberikan materi bersifat hafalan masih sangat mendominasi dalam pembelajaran. Bukan 

hanya itu saja, guru juga kurang memiliki kreativitas untuk menulis berbagai bahan ajar yang 

dapat  berfungsi untuk melancarkan proses belajar mengajar. 

Dengan didasarkan kenyataan di atas, maka penulis ingin mencoba berpartisipasi dalam 

pengadaan bahan ajar sastra daerah di kota Lubuklinggau  yang sesuai dengan tuntutan 

kurikulum. Maka pengembangan bahan ajar sastra daerah adalah suatu keputusan yang 

bijaksana. Untuk mengembangkan bahan ajar referensi dapat diperoleh dari berbagai sumber, 

baik itu berupa pengalaman ataupun pengetahuan sendiri, penggalian informasi dari para 

sejarawan, situs sejarah dan sebagainya. Pertimbangan  lain bahwa bahan ajar sastra daerah lebih 

sesuai dengan karakteristik, karena bahan ajar sastra daerah yang berasal dari daerah lain 

memiliki ciri yang berbeda baik dari segi sasaran, lingkungan sosial, budaya, dan geografis. 

Salah satu standar kompetensi yang dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk 

memahami sastra dengan baik dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan menyimak.    

Menurut    Tarigan    (2008:2 ) keterampilan berbahasa mencakup empat aspek, yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa 

awal yang dikuasai oleh manusia. Kemampuan menyimak menjadi dasar bagi kemampuan   

berbahasa   lain.   Pada awal kehidupan manusia lebih dulu belajar menyimak, setelah itu belajar 

berbicara, kemudian, membaca, dan menulis.  Kemampuan  menyimak akan berpengaruh pada 

kemampuan berbahasa lain.  

Tarigan (2008:3) menyatakan bahwa dengan meningkatkan  kemampuan menyimak 

berarti pula membantu meningkatkan kualitas berbicara seseorang. Menyimak adalah proses 

mengintepretasikan suatu ujaran/tuturan  dalam  bahasa Indonesia dengan cara 

mengkombinasikan antara apa yang didengar dan apa yang sudah diketahui. Ditinjau dari segi 

proses verbal, mendengar/menyimak merupakan keterampilan yang secara fungsional 

“menerima” sesuatu. Sesuatu yang dimaksud adalah rangkaian “kode” yang dibuat seorang 

pembicara melalui proses “koding” dan kemudian diterima seorang pendengar/penyimak melalui 

proses “dekoding”.  

Keterampilan   menyimak   merupakan   keterampilan awal  bagi  siswa.  Menurut  

Kamidjan (Solchan, 2008:10) menyimak adalah suatu proses lambang-lambang  bahasa  lisan  

dengan  sungguh-sungguh penuh perhatian, pemahaman, apresiatif yang dapat disertai dengan  

pemahaman  makna  komunikasi  yang disampaikan secara nonverbal.  Sementara itu,  Tarigan 

(Haryadi, 1996:21) mengemukakan bahwa hakikat menyimak  adalah  mendengarkan  dan   
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memahami  isi bahan simakan. Kegiatan menyimak diawali dengan mendengarkan, dan pada 

akhirnya memahami apa yang disimaknya. Dengan memiliki kemampuan menyimak yang baik 

siswa dapat memahami ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang dipelajari dari 

seluruh mata pelajaran yang diterima di sekolah sehingga mampu mengembangkan pengetahuan, 

wawasan, serta keterampilan untuk mengaktualisasi dirinya dalam kehidupan di  sekolah dan 

masyarakat. 

Terdapat beberapa materi simakan dalam pembelajaran menyimak, salah satunya adalah 

menyimak cerita. Menurut Nuraini (2008:15), cerita adalah susunan dari beberapa kalimat yang 

mengisahkan atau menjelaskan sesuatu. Cerita merupakan salah satu bentuk sastra yang sangat 

menarik   perhatian   anak-anak   baik  pada kelas rendah maupun pada kelas tinggi. Cerita akan 

mengisi ruang imajinasi dan pengalaman batin anak, sehingga mereka tergerak untuk menyatakan 

berbagai emosinya, mengekspresikan empatinya kepada orang lain, mengembangkan berbagai 

perasaan  harga  diri,  serta  memperoleh  cara mengendalikan emosi. 

Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budaya daerahnya. Budaya daerah  tersebut 

merupakan potensi sosial, sejak zaman dulu keanekaragaman berfungsi sebagai pembentuk  

karakter dan citra budaya masing-masing daerah. Keanekaragaman budaya yang berkembang di 

Nusantara adalah kekayaan intelektual dan kultur sebagai warisan yang perlu dilestarikan. Seni 

tradisional asli suatu daerah adalah jenis kesenian yang tumbuh dan  berasal serta berkembang di 

suatu daerah. 

Bersamaan dengan pengertian di atas,  Sztompka (2011:25) mengungkapkan bahwa 

tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih 

ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Namun bagaimana jika tradisi ini tidak 

terwarisi? Maka bisa dipastikan tradisi ini akan punah. Generasi berikutnya akan kehilangan satu 

kekayaan budaya.  Salah satu cara melestarikan budaya daerah dapat diwujudkan melalui 

pembelajaran sastra daerah. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk melestarikan cerita rakyat 

misalnya membukukan cerita-cerita rakyat. Akan tetapi, cara tersebut belum cukup untuk 

membuat cerita rakyat diketahui oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan 

untuk memasukan materi mendengarkan cerita rakyat pada kompetensi dasar pada Sekolah 

Dasar (SD). Kompetensi dasar yang dirumuskan adalah menemukan hal-hal menarik tentang 

tokoh cerita rakyat yang dibacakan secara langsung dan atau melalui rekaman. Melalui  

pembelajaran  cerita rakyat diharapkan siswa mampu mengambil nilai moral, nilai etika, nilai 

religius yang menambah wawasan dan informasi tentang kepercayaan, pandangan hidup, adat 

istiadat, dan peradaban bangsa serta nilai-nilai positif lainnya. 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

113 
 
 

Berdasarkan hal di atas terlihat bahwa kemampuan menyimak sangat berperan dalam 

kehidupan manusia. Peran penting penguasaan kemampuan  menyimak  sangat tampak di 

lingkungan sekolah. Siswa mempergunakan sebagian besar waktunya untuk menyimak pelajaran 

yang  disampaikan  guru. Keberhasilan  siswa  dalam memahami serta menguasai pelajaran 

diawali oleh kemampuan menyimak yang baik. Menyimak cerita rakyat dapat melatih siswa 

mempertajam perasaan, penalaran, daya khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya,  

dan  lingkungan  hidup.  

Selanjutnya Zuhdi (1997:1) menegaskan bahwa ada tiga elemen penting dalam belajar 

untuk pemahaman, yaitu 1) pengembangan topik generik yang bisa mendorong anak untuk 

secara mendalam dan bergairah melaksanakan connection making, 2) pengajaran menekankan 

pada pembentukan pemahaman dan kebermaknaan, dan 3) asesmen dalam konteks, yang artinya 

testing bukan bagian terpisah, melainkan terpadu dalam pembelajaran dan tugas-tugas yang 

dihadapkan kepada anak bersifat holistik. Hal ini mengarah pada prinsip pembelajaran terpadu, 

yakni pembelajaran yang secara sengaja mendekatkan aspek-aspek intra dan inter-bidang studi, 

sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh dan simultan 

dalam konteks yang bermakna. 

Seperti diuraikan di atas, materi pembelajaran (bahan ajar) merupakan salah satu 

komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa 

mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar.  Secara garis besar, bahan ajar atau materi 

pembelajaran berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari 

siswa. Masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran 

menyangkut jenis, cakupan, urutan, perlakuan (treatment) terhadap materi pembelajaran dan 

sumber bahan ajar. Jenis materi pembelajaran perlu diidentifikasi atau ditentukan dengan tepat 

karena setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi, media, dan cara mengevaluasi 

yang berbeda-beda. Urutan (sequence) perlu diperhatikan agar pembelajaran menjadi runtut.  

Kebijakan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2005) yang dituangkan dalam 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia menggariskan 

bahwa pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan secara tematik dan integratif (terpadu) dengan 

memfokuskan pada aspek keterampilan berbahasa. Pembelajaran tematik merupakan suatu 

strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman 

yang bermakna kepada siswa. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek 

proses atau waktu, aspek kurikulum dan aspek belajar mengajar. Pembelajaran tematik hanya 

diajarkan pada siswa sekolah dasar kelas rendah (kelas 1, 2 dan kelas 3), karena pada umumnya 
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mereka masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik), perkembangan fisiknya 

tidak pernah bisa dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial dan emosional. 

Dalam proses belajar mengajar, penggunaan media pembelajaran merupakan hal yang 

sangat mendesak untuk dilakukan oleh seorang guru. Media yang dimaksudkan adalah media 

yang penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan isi pengajaran dan dimaksudkan untuk 

mempertinggi mutu mengajar dan belajar (Trianto, 2009: 28). 

Leshin, Pollock dan Reigeuth (dalam Trianto, 2009: 29) mengklasifikasikan media 

pemelajaran menjadi lima jenis, yaitu 1) media berbasis manusia (pengajar, instruktur, tutor, 

bermain peran, kegiatan kelas field trip); 2) media berbasis cetak (buku, buku latihan (workbook), dan 

modul); 3) media berbasis visual (buku, bagan, grafik, peta, gambar, transparansi, slide); 4) media 

berbasis audio visual atau audio (video, film, program, slide tape, dan televise); 5) media berbasis 

komputer (pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif video, dan hypertext). 

Ada beberapa alasan digunakannya media pembelajaran diantaranya sebagai berikut: 1) guru 

harus berusaha menyediakan materi yang mudah diserap siswa, 2) materi menjadi lebih mudah 

dimengerti apabila menggunakan alat bantu, dan 3) proses belajar mengajar memerlukan media 

dalam hal ini disebut media pembelajaran. 

Manfaat media pembelajaran yaitu menarik perhatian siswa terhadap materi yang disajikan, 

mengurangi bahkan menghilangkan verbalisme, membantu siswa untuk memperoleh pengalaman 

belajar, membatasi keterbatasan ruang, waktu, dan lingkungan, terjadi kontak langsung antara siswa-

guru, dan membantu mengatasi perbedaan pengalaman belajar berdasarkan latar belakang ekonomi 

siswa. Dalam memilih media, Nana Sudjana (Subana, 2004:291) menyebutkan beberapa kriteria 

penggunaan media pembelajaran, yaitu 1) ketepatan dengan tujuan pengajaran; 2) dukungan terhadap 

isi bahan pengajaran; 3)  memberikan kemudahan; 4) keterampilan guru dalam menggunakan waktu, 

dan 5) sesuai dengan taraf berpikir siswa. 

Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada pengembangan bahan ajar sastra daerah 

menggunakan media audio pada pembelajaran menyimak. Bahan ajar dipilih sebagai fokus 

karena bahan ajar di dalam kelas merupakan penafsiran konkret dari kurikulum dan silabus. 

Dalam praktik, bahan ajar cenderung menjadi media pembelajaran yang dominan di kelas.  

Konsekuensi dari kondisi ini adalah bahan ajar atau buku pelajaran yang digunakan guru 

sebaiknya memenuhi kriteria kesesuaian dengan kurikulum agar prinsip tujuan dalam kurikulum 

terimplementasi dengan baik. 

Media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera 

pendengaran saja. Sedangkan media audio sebagai media pembelajaran, adalah suara-suara 

ataupun bunyi yang berkaitan dengan materi pembelajaran direkam dengan menggunakan alat 
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perekam suara, kemudian hasil perekaman tersebut diperdengarkan kembali kepada peserta didik 

dengan menggunakan sebuah alat pemutarnya. Sebelum dilakukan perekaman terlebih dahulu 

dilakukan pengubahan bentuk prosa cerita menjadi sebuah naskah drama. 

Media Audio Menurut Sadiman ( 2005:49 ) adalah media  untuk  menyampaikan  pesan  

dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal ke dalam kata-kata atau bahasa lisan 

maupun  non  verbal. Sedangkan  menurut  Sudjana  dan Rivai ( 2003:129) Media Audio untuk 

pengajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (pita suara atau 

piringan suara), yang dapat merangsang. Fungsi media audio menurut Arsyad (1997:44). 

Media audio berfungsi juga untuk memusatkan perhatian dan mempertahankan perhatian, 

mengikuti pengarahan, melatih daya analisis, menentukan arti dan konteks, memilah informasi 

dan gagasan, merangkum, mengingat kembali dan menggali informasi. 

Fungsi lain dari Media Audio adalah sebagai alat bantu bagi para pendidik, karena 

sifatnya hanya sekedar membantu, maka dalam pemanfaatannya memerlukan bantuan metode 

atau media lain, sehingga pengalaman dan pengetahuan siap dimiliki oleh pendengar yang 

akan membantu keberhasilan. Manfaat berikutnya, media audio sebagaimana media Radio, 

media audio juga merupakan media pembelajaran yang sifatnya searah, sehingga jika ada 

sesuatu yang kurang jelas peserta  didik tidak bisa langsung bertanya. Namun demikian, 

karena sifatnya rekaman, maka jika  ada sesuatu  yang  kurang  jelas  peserta  didik  dapat 

memutarnya kembali secara berulang-ulang di mana saja dan kapan saja, sampai akhirnya dapat 

memperoleh   kejelasan   tentang   materi   yang   sedang mereka pelajari.  

Terdapat tiga hal yang sangat memprihatinkan dari pembelajaran sastra di Lubuklinggau 

yang sampai hari ini kurang diperhatikan oleh para pendidik dan yang terkait dengan tugas 

mendidik di Lubuklinggau. Pertama, masalah pengembangan kurikulum sastra daerah, meskipun 

kurikulum saat ini sudah ada tetapi belum memasukkan sastra daerah ke dalam materi 

kesusasteraan. Materi  mengenai sastra daerah sudah ada pada buku paket,  namun bukan sastra 

daerah dari Lubuklinggau.  

Kedua, belum dikembangkan bahan ajar sastra daerah khususnya cerita rakyat yang 

diyakini mempunyai nilai lebih dari sekedar bacaan penghibur saja tetapi padat dengan nilai-nilai 

budaya setempat yang juga sangat bermanfaat bagi perkembangan jiwa anak. Pada cerita rakyat 

dapat membantu perkembangan jiwa anak meliputi perkembangan holistik, kognitif, moral, 

bahasa, dan sosial.  Perkembangan secara holistik berkaitan dengan cerita yang mengajarkan 

bahwa manusia mempunyai rasa cinta, benci, marah, sedih, gembira, dilahirkan dan mati.  Di 

dalam dunia imajiner anak berjuang melawan ketidakadilan serta kejahatan dan menjadi 
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pemenangnya. Melalui cerita rakyat anak akan belajar mengenal pola-pola naratif cerita dan 

mekanisme wacana yang akan meningkatkan keterampilan narasinya dalam berbahasa. 

Ketiga, bahan ajar sastra belum disusun secara tematik dan terintegrasi dengan mata 

pelajaran pada aspek-aspek intra dan inter-bidang studi, sehingga peserta didik memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan secara utuh dan simultan dalam konteks yang bermakna.  

Dari hasil wawancara dengan para guru yang mengajarkan bahasa Indonesia  di SD 

Lubuklinggau, materi ajar sastra daerah khususnya cerita rakyat disampaikan tergabung dalam 

pokok bahasan kesusasteraan. Materi ajar tersebut bukan berasal dari daerah Sumatera Selatan 

ataupun Lubuklinggau, melainkan dari daerah lain misalnya Sumatera Utara, Sumatera Barat, 

dan  dari daerah Pulau Jawa. Materi tersebut tentu tidak sesuai dengan budaya yang ada di 

Lubuklinggau. Dengan demikian mereka mengatakan sebaiknya anak-anak perlu mempelajari 

budaya yang ada di daerah melalui sastra daerah Musirawas karena pada cerita daerah 

terkandung nilai-nilai budaya yang positif untuk perkembangan jiwa siswa dan sesuai dengan 

budaya setempat. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan, keberadaan bahan ajar atau buku di perpustakaan 

SD di Lubuklinggau yang mengkaji dan membahas mengenai sastra khususnya sastra daerah 

Musirawas masih jarang. Cerita daerah yang ada kebanyakan berasal dari luar Lubuklinggau. 

Hal itu menunjukkan bahwa sastra daerah yang mempunyai karakteristik sendiri, belum menjadi 

prioritas dibandingkan perkembangan sastra serius (literature) pada umumnya. Padahal buku 

bacaan sastra untuk anak khususnya sastra daerah menjadi elemen penting untuk meningkatkan 

apresiasi dan kecintaan anak terhadap sastra lebih dini. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu disusun dan dikembangkan bahan ajar 

sastra daerah yang didesain dengan menggunakan media audio pada pembelajaran menyimak. 

Terdapat beberapa alasan mengapa peneliti perlu mengembangkan bahan ajar sastra daerah 

Musirawas, antara lain ketersediaan bahan sesuai kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntutan 

pemecahan masalah pembelajaran.  

Pada dasarnya sekolah atau daerah memiliki kewenangan untuk merancang dan 

menentukan bahan ajar sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan 

kondisi sekolah atau daerah. Guru diberi kebebasan dalam mengembangkan bahan ajar sehingga 

kreativitas guru terbuka dan terakomodasi. Sebelumnya guru hanya mengajarkan materi yang 

telah ditetapkan dalam kurikulum secara nasional yang dibuat pemerintah. Guru diberi ruang dan 

kebebasan untuk memilih yang terbaik bagi peserta didiknya. Guru tidak lagi didekte untuk 

mengajarkan materi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. 
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Bahan ajar perlu dipilih dengan tepat agar seoptimal mungkin membantu siswa dalam 

mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Masalah-masalah yang timbul berkenaan 

dengan pemilihan materi pembelajaran menyangkut jenis, cakupan, urutan, perlakuan 

(treatment) terhadap materi pembelajaran dan sumber bahan ajar. Jenis materi pembelajaran 

perlu diidentifikasi atau ditentukan dengan tepat karena setiap jenis materi pembelajaran 

memerlukan strategi, media, dan cara mengevaluasi yang berbeda-beda. Cakupan atau  ruang 

lingkup serta kedalaman materi pembelajaran perlu diperhatikan.  Urutan (sequence) perlu 

diperhatikan agar pembelajaran menjadi runtut. Guru dalam memberikan perlakuan perlu dipilih 

setepat-tepatnya agar tidak salah mengajarkan atau mempelajarinya. 

Dokumentasi cerita rakyat dan pengembangan media berbasis audio  disusun dan 

diperuntukkan bagi guru-guru Bahasa Indonesia di kota Lubuklinggau dan Musi Rawas agar 

mempermudah dalam membelajarkan cerita rakyat. Penelitan juga bermanfaat bagi siswa agar 

mereka dapat mengetahui cerita-cerita rakyat yang ada di daerahnya sendiri. 

Selanjutnya, Tujuan penelitian pengembangan ini yaitu 1) Mendokumentasikan cerita 

rakyat Kota Lubuklinggau dan Musirawas untuk menambah pengetahuan guru, siswa, dan 

masyarakat mengenai beberapa cerita rakyat yang ada di Kota Lubuklinggau dan Musirawas; 

dan 2) Menghasilkan media pembelajaran cerita rakyat berbasis audiol sebagai media 

pembelajaran menyimak SD  Xaverius Lubuklinggau. 

 

B. Metode Penelitian 

 Metode penelitian ini adalah Research and Development (R&D). Penelitian dan 

pengembangan menurut Borg dan Gall adalah “a process used to develop and validate 

educational products”. Dengan demikian penelitian dan pengembangan merupakan proses untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Produk pendidikan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah bahan ajar sastra daerah. Metode penelitian dan pengembangan merupakan 

pilihan penelitian  karena proses yang kompleks dalam tahapan-tahapan yang dapat 

mengakomodasi berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pendidikan. 

Pendekatan dan metode penelitian pengembangan model pembelajaran sastra daerah 

berdasarkan media audio untuk siswa kelas III SD di Lubuklinggau menggunakan langkah-

langkah menurut Borg dan Gall (1983:772). Beliau menjelaskan langkah-langkah penelitian 

pengembangan sebagai berikut: 

1. Penelitian Pendahuluan 

Wawancara yang dilakukan kepada guru mencakup data tentang bahan ajar sastra 

khususnya sastra daerah yang diinginkan guru. Bahan ajar sastra daerah sebagai bagian dari 
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pembelajaran bahasa Indonesia yang diinginkan guru: a) dapat dijadikan rujukan atau pegangan 

guru dalam mengajarkan sastra daerah; b) materi pembelajaran hendaknya berasal dari sastra 

daerah yang sesuai dengan keberadaan siswa; c) materi menyenangkan siswa atau menarik minat 

siswa; d) sesuai dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku; e) materi jangan terlalu 

panjang mengingat kondisi siswa kelas 3 SD; f) memungkinkan siswa belajar secara aktif dan 

krreatif; g) terjangkau oleh kondisi sekolah. 

2. Perencanaan Pengembangan Model 

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi di lapangan. Pada 

tahap ini dilakukan langkah-langkah: a) Melakukan wawancara dengan teman sejawat (guru); b) 

Menganalisis silabus pelajaran Bahasa Indonesia; c) Mereviu literatur pelajaran sastra daerah. 

3. Validasi, Evaluasi, dan Revisi Model 

Terkait dengan rekomendasi ini, dalam proses pengembangan model akan dilakukan 

evaluasi formatif secara bertahap, mulai dari evaluasi teman sejawat, kajian ahli, dan juga 

evaluasi satu-satu terbatas dari uji lapangan melalui: a)  Uji coba kepada para pakar; b) Uji coba 

kepada kelompok kecil; c) Uji coba Lapangan. 

4. Implementasi Model 

Model bahan ajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah model prosedural. Model 

procedural adalah model yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan langkah-langkah 

perencanaan yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu produk. 

Karakteristik bahan pembelajaran sastra daerah tergolong dalam media grafis yaitu media 

cetak yang berbentuk bahan pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan media audio. 

Sasaran utama penelitian ini adalah siswa kelas 3 SD Xaverius Lubuklinggau. Usia mereka 

berkisar antara 9-10 tahun. Umur antara 5 – 10 tahun dicirikan dengan  anak menyukai cerita 

rakyat, baik dari buku pilihannya sendiri ataupun buku yang diberikan padanya untuk ditanyakan 

pendapatnya. Pada masa usia ini anak memiliki minat yang tinggi untuk membaca sastra dari 

berbagai literatur. 

 

C. Pembahasan 

1. Dokumentasi Cerita Rakyat 

Dokumentasi cerita rakyat sebagai pembelajaran sastra daerah pada muatan lokal 

dilakukan di kota Lubuklinggau dan kabupaten Musirawas. Berdasarkan hasil dokumentasi, 

didapatkan 10  judul cerita rakyat sebagai berikut: 1) Moneng Sepati; 2) Si Amang dan Si Wewe; 

3) Perempuan Tua dalam Labu; 4) Tanjung Keramat; 5) Sangsat dan Sangsit; 6) Dayang Torek; 7) 

Bute Puru; 8) Batu Tangkup; 9) Muncar Salaiangit; dan 10) Putri Berias. Sebagian besar cerita 
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rakyat yang didokumentasikan dalam peneltian ini berupa legenda atau asal-usul terjadinya suatu 

peristiwa.  

Cerita rakyat yang sudah didokumentasikan dilakukan pengubahan dari bentuk prosa 

menjadi drama lengkap dengan pelaku-pelaku yang sesuai  isi cerita. Pembuatan audio 

pembelajaran dilakukan oleh para ahli yang berkecimpung dalam bidang teater dan perekaman, 

yaitu melalui penyiaran di Radio Citra yang berada di Kota Lubuklinggau. Dengan demikian 

kualitas audio untuk pembelajaran menyimak melalui sastra daerah yang berada di Lubuklinggau 

dan Kabupaten Musirawas memiliki kualitas yang baik.  

 

2. Kebutuhan dan Karakteristik Siswa 

Peneliti melakukan wawancara dengan guru Bahasa Indonesia dan siswa untuk 

mengetahui media yang dibutuhkan pada pembelajaran mendengarkan cerita rakyat Berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa guru Bahasa Indonesia belum menggunakan 

media dalam membelajarkan kompetensi dasar mendengarkan cerita rakyat. Guru membacakan 

cerita rakyat yang dipilih. Bahkan, guru hanya memberikan cerita rakyat tersebut kepada siswa 

dalam bentuk teks, siswa membaca teks yang diberikan. Kondisi pembelajaran  tersebut 

berdampak pada kurangnya motivasi siswa untuk mempelajari sastra daerah. Siswa sangat 

berharap adanya kreativitas guru untuk menyampaikan materi sastra daerah secara lebih 

bervariasi sehingga mereka tidak bosan. Guru juga masih mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan bahan ajar sastra daerah yang akan disampaikan kepada siswa, untuk itu guru 

sangat berharap agar ada para peneliti untuk mengembangkan  bahan ajar yang sesuai dengan 

kondisi daerah di Kota Lubuklinggau dan Kabupaten  Musirawas. 

 

3. Hasil Uji Coba 

Proses produksi media diawali dengan membuat desain media audio.  Adapun langkah-

langkah pembuatan media pembelajaran, yaitu 1) perumusan spesifikasi produk media, 2) 

penulisan naskah media dengan cara melakukan perubahan dari bentuk prosa menjadi naskah 

drama; dan 3) produksi media audio sesuai dengan cerita yang telah didokumentasikan. 

Instrumen yang digunakan pada penelitian pengembangan bahan ajar sastra daerah adalah 

angket. Angket digunakan pada saat uji coba dilakukan, dengan tujuan sebagai penyempurnaan. 

Uji coba dilakukan kepada tiga penguji, yaitu ahli media, ahli materi, dan uji lapangan kepada 

siswa. Angket digunakan untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan media pembelajaran.  

Analisis data  dilakukan dengan menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif. Analisis 

data kualitatif dengan memaparkan hasil uji coba secara apa adanya. Sedangkan data kuantitatif 

dilakukan melalui hasil tes keterampilan menyimak. Data yang berupa kritik dan saran 
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digunakan untuk menyempurnakan pengadaan media audio pada pembelajaran. Teknik analisis 

data dilakukan dengan 1) Mentranskrip data verbal dari hasil wawancara langsung dengan ahli 

materi, ahli bahasa, dan siswa 2) Mengumpulkan data verbal tertulis yang diperoleh dari angket, 

dan 3) Menganalisis data dan merumuskan simpulan hasil analisis sebagai dasar untuk 

melakukan perbaikan terhadap media pembelajaran.  

Data yang bersifat kuantitatif dianalisis dengan skala Likert. Hasil belajar siswa SD 

Xaverius setelah diolah dengan SPSS menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, 

ditunjukkan dengan  nilai Asymp.Sig.(2-tailed) 0,504 pada signifkan level 0,05. Sedangkan 

untuk nilai t-hit 12,00 dan t-tab 1,70 untuk (d) 30 dan 𝛼 0,05, dengan demikian dapat 

disimpulkan t-hit > t-tab, sehingga Ho ditolak, dan Hi diterima, artinya nilai rata-rata menyimak 

cerita rakyat siswa kelas III SD Xaverius setelah menggunakan media audio dalam pembelajaran 

menyimak adalah sama dengan 70 atau lebih dari 70. Sedangkan KKM yang ditentukan di 

sekolah tersebut sebesar 70. 

Hasil uji coba aspek audio dilakukan kepada ahli media dan ahli materi. Aspek audio 

dilihat dari 1) kejelasan suara media pembelajaran, 2) kesesuaian efek suara dengan cerita, 3) 

kesesuaian musik pengiring dengan narator, 4) kesesuaian pengucapan/artikulasi, dan 5) 

kesesuaian tempo narator dalam bercerita. Rata-rata persentase tingkat kelayakan aspek audio 

adalah 82%. Selain skor penilaian dalam bentuk non-verbal, terdapat data verbal berupa 

komentar dan saran perbaikan. Pada umumnya saran diarahan pada durasi cerita terlalu singkat, 

sehingga terdapat beberapa unsur yang terdapat pada cerita kurang bisa dipahami siswa.  

Hasil uji coba aspek tinjauan kompetensi dilakukan kepada ahli materi. Aspek tinjauan 

kompetensi dilihat dari 1) kesesuaian media dengan Standar Kompetensi (SK), 2) kesesuaian 

media dengan Kompetensi Dasar, dan 3) kesesuaian media dengan indikator pembelajaran. Rata-

rata persentase kelayakan aspek tinjauan kompetensi adalah 92,5%. Persentasi diperoleh sangat 

tinggi karena media audio dapat mempermudah pemahaman siswa dalam melakukan kegiatan 

menyimak. 

Hasil uji coba aspek penyajian materi dilakukan kepada ahli materi dan siswa. Aspek 

penyajian materi dilihat dari 1) kemudahan pemahaman menyimak, 2) kesesuaian materi dengan 

KD, dan 3) kesesuaian pilihan cerita dengan karakteristik siswa. Rata-rata persentase tingkat 

kelayakan aspek penyajian materi adalah 91,5%. Terdapat hubungan yang sangat signifikan 

antara ketersediaan bahan ajar sastra daerah dan media audio terhadap minat siswa untuk 

memahami sastra daerah melalui pembelajaran menyimak. Hal ini tampak dari tingginya 

persentase hasil uji coba pada aspek kompetensi dan penyajian materi pembelajaran. 
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Hasil uji coba aspek bahasa dilakukan kepada ahli materi dan siswa. Aspek bahasa dilihat 

dari 1) kemudahan memahami bahasa yang digunakan, 2) kelayakan bahasa yang digunakan, dan 

3) kemenarikan kalimat yang digunakan. Hasil  kesesuaian bahasa dengan karakteristik siswa. 

Rata-rata persentase tingkat kelayakan aspek bahasa adalah 96,5%. Hasil uji coba aspek 

kemenarikan media dilakukan kepada siswa. Rata- rata persentase tingkat kelayakan aspek 

kemenarikan media pembelajaran adalah 81%. Faktor penyebab ketidaktertarikan siswa terhadap 

audio yang disajikan disebabkan adanya ketidakhadiran para pelaku dalam bentuk tampilan. Hal 

ini menjadi masukan bagi peneliti untuk kegiatan penelitian berikutnya hendaknya digunakan 

media audio visual.   

Hasil uji coba aspek keefektifan media dilakukan kepada ahli media dan siswa. Rata-rata 

persentase tingkat kelayakan keefektifan media pembelajaran adalah 71,5%. Selain skor 

penilaian dalam bentuk non-verbal, terdapat data verbal dalam bentuk verbal yaitu berupa 

komentar dan saran perbaikan. Komentar dan saran perbaikan aspek keefektifan media adalah 1) 

menyesuaikan media pembelajaran dengan Indikator pembelajaran dan 2) memberikan tujuan 

pembelajaran di awal tampilan media; 3) durasi cerita terlalu singkat. 

 

D. Simpulan dan Saran 

Hasil dokumentasi cerita rakyat Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musirawas 

menghasilkan sepuluh cerita rakyat yang terangkum dalam bentuk ajar. Pengembangan media 

menghasilkan media pembelajaran menyimak berbasis audio yang menarik dan layak 

dipergunakan untuk siswa. Hasil pengembangan produk berupa bahan ajar dapat dimanfaatkan 

oleh semua guru di wilayah Sumatera Selatan dalam membelajarkan cerita rakyat kepada siswa 

khususnya pada siswa kelas 3 Sekolah Dasar di Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musirawas. 

Terdapat sepuluh cerita rakyat telah berhasil didokumentasikan dalam bentuk bahan ajar dengan 

menggunakan media audio. Hasil pengembangan media pembelajaran ini dapat dimanfaatkan 

oleh guru dalam melakukan pembelajaran menyimak untuk siswa Sekolah Dasar kelas III. 

Pembelajaran menyimak cerita rakyat efektif diterapkan pada siswa dengan menggunakan media 

audio pada siswa kelas 3  SD  Xaverius Lubuklinggau. 
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Abstract 

 

The aims of this research to develop the result of teaching material by using “ two stay to stray” in 

teaching poem. In this research used research and developing by adopted of Jolly & Bolitho dan 

Dick, Carey & Carey’s developing method. To get the information of validity the material, it was 

used validation by the experts and limited field test. Validation used toward eligibility material, 

language, presentation and chart.  Data obtained in field trials through written tests. Based on the 

analysis of the results of expert validation, teaching materials developed can be categorized as 

good or decent. The results of the test write rhymes show an average increase of 66.88 into 80.76 

(13.88 differences). Thus, the result of the development of teaching materials, provide potential 

effect in improving students' ability to write poem and fit for use in SMA Xaverius Lubuklinggau. 

 

Keywords: development, learning model, write a poem. 

 

A. Pendahuluan  

Terdapat empat komponen keterampilan berbahasa yang salah satu di antaranya yaitu 

keterampilan menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan yang bersifat produktif dan ekspresif. 

Menulis sering diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide, gagasan, pikiran, dan perasaan 

seseorang ke dalam bahasa tulis. Tarigan (2008:3) menyatakan bahwa menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak 

secara tatap muka dengan orang lain. Selanjutnya, Slamet (2007:97) juga berpendapat bahwa 

kegiatan menulis bukan hanya melahirkan pikiran atau perasaan semata, melainkan juga 

merupakan pengungkapan ide, pengetahuan, ilmu, dan pengalaman hidup seseorang dalam 

bahasa tulis.  

Salah satu bentuk tulisan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan 

berbagai tujuan tersebut yaitu pantun. Sabastian (2012:3) menyatakan bahwa pantun merupakan 

bentuk puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas empat baris, baris kesatu dan kedua disebut 

sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi serta bersajak ab-ab. Demikian juga, Damayanti 

(2013:74) bahwa pantun adalah salah satu bentuk puisi lama yang terdiri atas empat larik atau 

empat baris, setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, bersajak akhir dengan pola a-b-a-b serta 

memiliki sampiran dan isi.  

Meskipun demikian, sebagai puisi asli Indonesia pantun sudah semestinya diberi 

perhatian dan dilestarikan dalam khazanah sastra Indonesia. Oleh karena itu, pembelajaran 

mailto:Watiaja56@gmail.com
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menulis pantun di sekolah dapat digunakan sebagai sarana untuk mengasah kepedulian siswa 

serta melestarikan puisi lama yang lambat laun mulai memudar. Dalam pembelajaran menulis 

pantun, siswa diajak untuk mengasah kepekaannya terhadap permasalahan yang terjadi di 

lingkungan sekitar yang dituangkan ke dalam sebuah pantun. Dengan menulis pantun siswa 

dapat terlatih mempertajam perasaan, penalaran, dan daya khayal, serta kepekaan terhadap 

masyarakat dan budaya.  

Apresiasi sastra khususnya menulis puisi lama sudah dipelajari sejak tingkat Sekolah 

Dasar hingga tingkat Sekolah Menengah Atas. Sejalan dengan kurikulum bahasa Indonesia SMA 

kelas X, menulis puisi lama merupakan salah satu kompetensi dasar yang wajib dikuasai peserta 

didik. Salah satu kompetensi dasar yang terdapat dalam silabus Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) yaitu menulis pantun dengan memperhatikan bait, rima, dan irama. Melalui 

kegiatan menulis pantun tersebut siswa mampu menulis pantun dengan memperhatikan bait, 

rima, dan irama.  

Meskipun demikian, harapan yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran belum sesuai 

dengan kenyataan. Pada proses pembelajaran di kelas siswa masih kesulitan menulis pantun yang 

sesuai dengan syarat-syarat penulisan pantun. Berdasarkan  hasil wawancara dengan guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia yang mengajar di kelas X SMA Xaverius Lubuklinggau bahwa siswa 

masih kesulitan memadupadankan sajak yang terdapat pada sampiran dan isi pantun.  Kesulitan 

ini disebabkan bahan ajar yang digunakan kurang memenuhi tuntutan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam menulis pantun.  

Selain bahan ajar yang kurang memenuhi tuntutan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam menulis pantun, dalam proses pembelajaran metode yang digunakan guru monoton 

sehingga kurang menumbuhkan kreativitas siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan bahan ajar sebagai 

pelengkap dengan menerapkan model pembelajaraan “two stay to stray”. Dengan harapan bahan 

ajar yang dikembangkan dapat mengatasi kesulitan siswa sekaligus memberikan motivasi dan 

menumbuhkan kreativitas siswa dalam menulis pantun.      

Berbicara tentang bahan ajar, bahan ajar merupakan salah satu sumber dan media 

pembelajaran yang memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Lestari (2013:2) 

mengatakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi pembelajaran yang mengacu pada 

kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang telah ditentukan. Demikian juga, Panen (2001:9) bahwa bahan ajar adalah bahan-bahan 

atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran.  Bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang pengembangannya 

memperhatikan tujuan pembelajaran. 
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Sementara model pembelajaraan “two stay to stray” merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil dan 

informasi kepada kelompok lain (Lie, 2007:60). Artinya, dalam model pembelajaran ini siswa 

membentuk kelompok heterogen. Tiap kelompok terdiri dari empat siswa, selanjutnya dua siswa 

akan berperan sebagai tuan rumah (tetap tinggal di kelompoknya atau rumahnya) dan dua siswa 

lagi akan berperan sebagai tamu yang akan bertamu atau berkunjung ke kelompok lain. 

Selanjutnya guru memberikan lembar kerja siswa yang berisi  bait pantun yang susunannya 

diacak kepada tiap kelompok. Tiap kelompok menuliskan kembali bait pantun yang diacak 

dengan susunan  pantun yang tepat. Tiap kelompok diberi saran memiliki dua dokumen 

pekerjaan karena dokumen pertama akan dipegang dua anggota yang tinggal di kelompok (tuan 

rumah) sebagai hidangan dan dokumen kedua akan dibawa bertamu sebagai oleh-oleh. 

Selanjutnya, Huda (2014:297) juga mengatakan model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray  merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat 

saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan saling 

mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Metode ini juga melatih siswa untuk bersosialisasi 

dengan baik. 

Dengan demikian, bahan ajar menulis pantun selain sebagai pendukung atau pelengkap 

bahan ajar yang ada untuk memperkaya wawasan ilmu pengetahuan juga sebagai salah satu 

bahan ajar yang memberikan nuansa baru bagi siswa. Artinya, siswa dapat belajar menulis 

pantun secara berkelompok sekaligus bekerjasama dengan kelompok lain.     

Penelitian ini didasari pada permasalahan menulis pantun yang dianggap sulit oleh siswa 

kelas X SMA Xaverius Lubuklinggau. Kesulitan tersebut disebabkan belum adanya bahan ajar 

menulis pantun yang lengkap. Menulis pantun dibutuhkan kreativitas, dan imajinasi agar dapat 

memadupadankan sajak yang terdapat pada sampiran dan isi pantun. Oleh karena itu, peneliti 

mengembangkan bahan ajar dengan menerapkan model pembelajaraan “two stay to stray”. 

Bahan ajar yang dikembangkan nantinya dapat dijadikan sebagai pelengkap dalam pembelajaran 

menulis pantun. 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini yaitu:                   

(a) Bagaimanakah kebutuhan modul menulis pantun menurut siswa dan guru; (b) Bagaimanakah 

rancangan modul menulis pantun hasil pengembangan; (c) Bagaimanakah hasil validasi ahli 

modul menulis pantun yang dikembangkan; (d)  Bagaimanakah efek potensial modul menulis 

pantun hasil pengembangan. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: (a)  Mendeskripsikan 

kebutuhan modul menulis pantun menurut siswa dan guru; (b) Mendeskripsikan rancangan 

modul menulis pantun hasil pengembangan; (c) Mendeskripsikan hasil validasi ahli modul 
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menulis pantun yang dikembangkan; (d) Mendeskripsikan efek potensial pengembangan modul 

menulis pantun hasil pengembangan. 

 

B. Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah research and development. Tujuan 

utama dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan produk bahan ajar yang efektif 

sehingga dapat digunakan oleh siswa kelas X SMA Xaverius Lubuklinggau. Sementara 

pengembangan bahan ajar dalam penelitian ini mengkombinasikan model pengembangan Jolly 

& Bolito (dalam Tomlinson, 1998:98) dan model pengembangan Dick, Carey, & Carey. Adapun 

langkah-langkah pengembangan bahan ajar dalam penelitian ini adalah (1) Identifikasi 

kebutuhan; (2) Eksplorasi kebutuhan materi; 3) Realisasi kontekstual bahan ajar; 4) Realisasi 

pedagogik; 5) Produk bahan ajar;  6) Validasi ahli; 7) Revisi modul berdasarkan hasil validasi 

dari tim ahli/pakar; 8) Uji coba lapangan terhadap 25 siswa (satu kelas).  

Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan analisis data dalam  penelitian ini 

mengunakan teknik angket, wawancara dan tes. Teknik angket diberikan kepada siswa dan guru 

diolah secara objektif, kemudian dideskripsikan dan disimpulkan. Hasilnya digunakan untuk 

melengkapi data mengembangkan bahan ajar menulis pantun. Sementara teknik tes dilakukan 

dalam penelitian ini yaitu tes unjuk kerja menulis pantun dengan tema yang berbeda. Tes unjuk 

kerja menulis pantun dilakukan pada saat pretest dan postest.  

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

a. Hasil Analisis Kebutuhan Siswa dan Guru  

Identifikasi kebutuhan terhadap siswa SMA Xaverius Lubuklinggau bertujuan untuk 

menjaring data tentang kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa tersebut berkaitan dengan bahan ajar 

yang dikembangkan peneliti. Aspek-aspek yang dijadikan dasar informasi kebutuhan siswa 

terhadap bahan ajar menulis pantun di kelas X SMA Xaverius Lubuklinggau dalam penelitian 

ini, yaitu (a) tanggapan siswa terhadap bahan ajar yang selama ini digunakan di sekolah; (b) 

kesulitan yang dihadapi siswa dalam menulis pantun; (c) harapan-harapan siswa terhadap bahan 

ajar yang dikembangkan; (d) tema yang diinginkan siswa dalam menulis pantun. 

Guna memperoleh data yang berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 19 Maret 

sampai 21 Maret 2015 peneliti memberikan angket terbuka kepada seluruh siswa kelas X SMA 

Xaverius Lubuklinggau yang berjumlah 150 siswa. Sebelum angket diberikan, peneliti 
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memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada siswa tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat dalam angket tersebut.  

Berdasarkan identifikasi kebutuhan terhadap siswa kelas X SMA Xaverius 

Lubuklinggau, dari jawaban angket diperoleh bahwa 105 siswa (70%) tidak senang menulis 

pantun, 20 siswa (13%) terkadang senang, dan 25 siswa (17%) senang menulis pantun. 

Sehubungan dengan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran di kelas, jawaban angket 

menunjukkan bahwa subjek penelitian mengaku mengalami beberapa kesulitan dalam menulis 

pantun, di antaranya yaitu pertama, kesulitan menentukan tema. Hal ini disebabkan materi yang 

terdapat dalam bahan ajar yang digunakan selama ini sebagai buku wajib yaitu buku Aktif Kreatif 

Berbahasa Indonesia untuk Kelas X SMA karangan Abdul Somad dkk kurang lengkap dan 

kurang terperinci secara jelas. Selanjutnya, contoh-contoh yang ditunjukkan dalam buku tersebut 

juga kurang sesuai dengan syarat-syarat penulisan pantun. Artinya, contoh tersebut kurang 

memberikan pemahaman bagi siswa untuk memudahkan menulis pantun.  

Kedua, kesulitan mencari ide yang dituangkan dalam larik-larik pantun. Hal ini 

disebabkan dalam bahan ajar yang selama ini digunakan kurang memberikan contoh bagaimana 

cara menulis pantun dan kurangnya latihan-latihan menulis pantun. Padahal, kegiatan menulis 

pantun diperlukan latihan-latihan secara berkesinambungan yang pada akhirnya siswa mampu 

menulis pantun sesuai dengan syarat-syarat pantun.  

Ketiga, kesulitan memadupadankan sajak yang terdapat pada sampiran dan isi pantun. 

Hal ini disebabkan dalam bahan ajar yang digunakan tidak adanya contoh-contoh rima yang bisa 

dijadikan sebagai pengetahuan siswa bagaimana mencari pilihan kata atau diksi yang terdapat 

pada larik atau baris pantun, terutama bagaimana mencari diksi pada rima akhir untuk 

memadupadankan sajak yang terdapat pada sampiran dan isi pantun. 

Berkaitan dengan harapan-harapan siswa terhadap bahan ajar hasil pengembangan 

peneliti, yaitu pertama, sebanyak 150 siswa (100%) subjek mengharapkan di dalam bahan ajar 

yang dikembangkan materinya harus lebih jelas dan terperinci, dilengkapi dengan contoh-contoh 

pantun, langkah-langkah menulis pantun, latihan menulis pantun, dan rubrik penilaian. Selain 

itu, subjek penelitian juga mengharapkan di dalam bahan ajar yang dikembangkan hendaknya 

didesain semenarik mungkin, jelas dan sistematis, serta bahasa mudah dipahami.  

Kedua, berkaitan dengan topik-topik yang diinginkan dalam menulis pantun,  dari 

jawaban angket menunjukan bahwa siswa yang memilih pantun nasihat yaitu 130 siswa (86%), 

pantun agama yaitu 95 siswa (63%), dan pantun jenaka yaitu 90 siswa (60%), sedangkan pantun 

adat hanya 10 siswa (7%) dan pantun teka-teki yaitu 25 siswa (16%).  
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Sementara analisis kebutuhan guru, hasilnya menunjukan adanya kebutuhan yang sama. 

Jawaban angket tersebut menunjukan kedua guru bahasa Indonesia di SMA Xaverius 

Lubuklinggau senang memberikan materi pantun. Menurutnya, dengan memberikan 

pembelajaran menulis pantun akan menambah wawasan siswa, melatih kebiasaan siswa untuk 

berfikir, menumbuhkan rasa cinta terhadap karya sastra khususnya pantun, memberanikan siswa 

untuk belajar mengungkapkan apa yang dirasakan dan apa yang dilihat di sekelilingnya, serta 

bisa dijadikan sebagai hiburan.  

 

b. Hasil Validasi dan Prototipe Bahan Ajar 

1) Prototipe Bahan Ajar 

Berdasarkan identifikasi kebutuhan menunjukkan bahwa kebutuhan siswa dan guru 

relatif sama. Siswa dan guru membutuhkan bahan ajar yang lengkap. Lengkap dalam arti bahan 

ajar yang dikembangkan peneliti terdapat teori pantun, jenis-jenis pantun, contoh-contoh pantun 

yang bervariasi, contoh-contoh rima, langkah-langkah menulis pantun, penerapan langkah-

langkah  menulis pantun dan perbanyak latihan-latihan menulis pantun. 

Setelah peneliti melakukan analisis kebutuhan siswa dan guru, peneliti melakukan 

realisasi kontesktual dan realisasi pedagogik. Pada tahap kontekstual, peneliti melakukan analisis 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa dituntut mampu menulis pantun berdasarkan 

bait, rima dan irama. Untuk merealisasikan tujuan yang dicapai tersebut peneliti mencantumkan 

contoh-contoh pantun dari sumber internet, pantun hasil karya peneliti, dan pantun hasil karya 

siswa kelas X SMA Xaverius Lubuklinggau.  

Tahap selanjutnya adalah realisai pedagogik yang diwujudkan dengan penyusunan 

petunjuk belajar, materi, latihan, evaluasi yang disajikan dalam bahan ajar menulis pantun hasil 

pengembangan. Sebagai latihan, siswa diberi latihan melengkapi bagian isi maupun sampiran 

yang telah disediakan agar menjadi sebuah pantun yang utuh dan latihan menulis pantun. Setelah 

tahap realisasi kontekstual dan pedagogik, tahap selanjutkan adalah produk bahan ajar. Adapun 

rancangan bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan siswa dan guru dapat 

dilihat pada bagan berikut ini. 
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2) Hasil Validasi Modul 

Validasi terhadap bahan ajar berbentuk modul yang dikembangkan dalam penelitian ini 

dilakukan dari tanggal 15 Mei 2015 sampai tanggal 27 Mei 2015. Validasi terhadap bahan ajar 

berbentuk modul tersebut meliputi (1) kelayakan isi, (2) kelayakan bahasa, (3) kelayakan 

penyajian dan kelayakan kegrafikaan. Pakar atau ahli yang menilai bahan ajar yaitu Dr. Y. 

Satinem, M.Pd. (Dosen STKIP-PGRI Lubuklinggau) yang menilai kelayakan isi/materi, Dr. 

Agus Saripudin, M.Ed. (Dosen Universitas Sriwijaya) menilai kelayakan kebahasaan, dan Dr. 

Fadli, M.Pd. (Dosen STKIP-PGRI Lubuklinggau) menilai kelayakan penyajian dan kegrafikaan. 

Secara keseluruhan dari aspek kelayakan isi, kelayakan bahasa,  kelayakan penyajian dan 

kegrafikaan dapat dikategorikan baik. 

3) Pengembangan Bahan Ajar Menulis Pantun 

Secara umum bahan ajar yang dikembangkan terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian 

pendahuluan, isi dan penutup. Komponen pendahuluan terdiri atas sampul atau cover depan 

(berisi nama penulis, judul modul, dan gambar), kata pengantar, daftar isi, dan petunjuk 

penggunaan modul untuk siswa dan guru. Selanjutnya, bagian isi terdiri dari beberapa kegiatan 

pembelajaran yang masing-masing kegiatan meliputi (1) judul kegiatan yang disesuaikan dengan 

kompetensi dasar (KD), (2) indikator, (3) tujuan pembelajaran, (4) uraian materi dan contoh-

contoh, (5) latihan, (6) rangkuman, (7) evaluasi, dan (8) kunci jawaban.  

Identifikasi 

kebutuhan 

 

Bahan ajar yang 

digunakan 

 

Guru 

 

Siswa 

 

Bahan ajar yang 

memiliki komponen 

yang lengkap meliputi  

petunjuk siswa dan 

guru, judul, SK/KD, 

indikator, materi, 

latihan, rangkuman, 

evaluasi, penilaian, 

latihan akhir, dan 

daftar pustaka. 

 

 

1) Bahan ajar yang digunakan hanya 

memiliki unsur judul, materi 

latihan.  

2) Bahan ajar tidak kontekstual, tidak 

memiliki rubrik penilaian untuk 

masing kegiatan pembelajaran 

 

 

Judul, petunjuk 

belajar, SK/KD, 

indikator, tujuan 

pembelajaran, 

materi, latihan, 

rangkuman,  

evaluasi, 

penilaian, latihan 

akhir, daftar 

pustka. 
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Pada setiap judul kegiatan yang terdapat dalam modul Mari Menulis Pantun 

menggunakan istilah Kegiatan Pembelajaran 1 Pantun, Kegiatan Pembelajaran 2 Menulis 

Pantun, dan Kegiatan Pembelajaran 3 Menyunting. Selain itu, pada judul kegiatan memuat: 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan. Selanjutnya, pada bagian isi atau 

materi pada Kegiatan Pembelajaran 1 dimulai dengan bernyanyi lagu “Injit-Injit Semut” yang 

diciptakan oleh Rinto Harahap. Kemudian, mengenal apa itu pantun, mengidentifikasi pantun 

berdasarkan bait, rima, dan irama, mengidentifikasi ciri-ciri pantun, serta mengidentifikasi jenis-

jenis pantun.  

Sementara pada bagian isi atau materi pada Kegiatan Pembelajaran 2 dimulai dengan 

memberikan contoh pantun hasil karya peneliti dan hasil karya siswa kelas X SMA Xaverius 

Lubuklinggau. Pemberian contoh pantun tersebut, dimaksudkan agar siswa sebelum menulis 

pantun memiliki pengetahuan bahwa menulis pantun harus memperhatikan jumlah baris dalam 

setiap bait, jumlah kata dan jumlah suku kata dalam setiap baris, serta isi atau makna yang akan 

disampaikan kepada pembaca. Guna memudahkan siswa menulis pantun, bahan ajar yang 

dikembangkan menerapkan model Two StayTwo Stray. Artinya model dengan penerapan model 

pembelajaran TSTS, siswa terlibat secara aktif sehingga akan memunculkan semangat siswa 

dalam belajar.  

Selanjutnya, pada bagian isi atau materi pada Kegiatan Pembelajaran 3 Menyuting 

dimulai dari definisi menyunting sampai ke hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyunting. 

Tujuannya, agar siswa mengetahui apa itu makna menyunting dan mengetahui hal-hal apa saja 

yang harus dilakukan dalam menyunting pantun hasil karya orang lain.   

 

c. Hasil Uji Lapangan  

1) Nilai Tes Sebelum Menggunakan Bahan Ajar Hasil Pengembangan  

Tes menulis pantun sebelum menggunakan bahan ajar hasil pengembangan dilakukan 

pada tanggal 23 Mei 2015. Tes menulis pantun dilakukan saat pembelajaran kompetensi dasar 

menulis pantun dengan menggunakan bahan ajar yang berasal dari buku “Aktif dan Kreatif 

Berbahasa Indonesia untuk Kelas X SMA/MA” karangan Abdul Somad, dkk.  

Berdasarkan hasil pretest menulis pantun pada 25 siswa mendapat nilai yang bervariasi. 

Nilai tertinggi 85 diperoleh sebanyak 1 siswa dan nilai terendah 40 diperoleh 3 siswa. 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata siswa menulis pantun sebelum menggunakan bahan 

ajar hasil pengembangan peneliti adalah 66,88. Lebih jelasnya, nilai hasil pretest yang diperoleh 

siswa dapat dilihat pada tabel 10. 
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2) Nilai Tes Menulis Pantun Setelah Menggunakan Modul 

Tes menulis pantun setelah menggunakan bahan ajar berbentuk modul menulis pantun 

dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 3 Juni 2015. Tes menulis pantun 

diberikan setelah subjek penelitian diberikan modul selama satu minggu dalam proses belajar di 

kelas. Berdasarkan hasil postest menulis pantun yang diberikan pada 25 siswa diperoleh nilai 

yang bervariasi. Nilai tertinggi 95 diperoleh sebanyak 1 siswa dan nilai terendah 60 yang 

diperoleh 1 siswa. Adapun data perincian nilai pretest dan postest menulis pantun dapat dilihat 

pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. Nilai Tes Menulis Pantun 

 

No. Nama Siswa Nilai 

Pretest Postest 

1 SK 76 87 

2 NM 65 78 

3 BS 75 87 

4 YP 70 85 

5 LL 65 80 

6 RD 40 65 

7 AS 75 86 

8 CS 65 80 

9 SF 70 85 

10 NK 80 90 

11 RS 40 65 

12 DM 78 90 

13 VL 65 80 

14 MA 73 80 

15 AR 75 85 

16 MS 60 75 

17 CF 70 83 

18 OK 40 60 

19 NJ 83 94 

20 MR 70 80 

21 YK 74 85 

22 DV 60 74 

23 MI 85 95 

24 MH 73 85 

25 MR 45 65 

Jumlah 

Rata-rata 

Selisih 

1672 2019 

66,88 80,76 

13,88 

 

Dari data tersebut diperoleh informasi tentang nilai tertinggi dan terendah  pada saat 

pretest dan postest. Nilai tertinggi pada pretest 85 dan nilai terendah yaitu 40, sedangkan pada 

postest nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 60. Artinya, ada peningkatan kemampuan siswa 

setelah menggunakan bahan ajar hasil pengembangan. Dari tabel tersebut juga dapat dihitung 
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selisih nilai tertinggi adalah  10 dan terendah 20. Lebih jelas dapat dilihat pada grafik 1 berikut 

ini. 

 

Grafik 1. Data Nilai Pretest dan Postest Menulis Pantun 

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat adanya peningkatan nilai yang diperoleh siswa 

setelah menggunakan bahan ajar berbentuk modul hasil pengembangan. Dari nilai tersebut 

terdapat pula perbedaan nilai rata-rata sebelum dan setelah menggunakan bahan ajar hasil 

pengembangan. Perbedaan nilai rata-rata tersebut dapat dilihat pada grafik 2 berikut ini.  

 

Grafik 2. Nilai Rata-Rata Pretest dan Postest Menulis Pantun 

 

d. Hasil Wawancara 

Wawancara dalam penelitian pengembangan ini dilakukan pada saat analisis kebutuhan. 

Wawancara bertujuan untuk melengkapi data angket yaitu untuk mengetahui tanggapan siswa 

dan guru terhadap bahan ajar yang selama ini digunakan di sekolah, kesulitan yang dihadapi 

siswa dalam menulis pantun, dan harapan-harapan terhadap bahan ajar yang dikembangkan.  

Berdasarkan hasil wawancara siswa dan guru secara keseluruhan tidak jauh berbeda. 

Artinya, siswa dan guru menghendaki bahan ajar yang menarik dan bahasa mudah dipahami. 

Menarik dalam arti bahan ajar tersebut hendaknya terdapat gambar. Menurutnya, walaupun 

media gambar dalam pembelajaran menulis pantun tidak memberikan efek dapat menulis pantun, 

namun dengan adanya gambar yang terdapat dalam modul menulis pantun dapat memotivasi 

siswa untuk belajar menggunakan modul hasil pengembangan peneliti. Sementara bahasa mudah 

dipahami dalam arti bahasa yang terdapat dalam bahan ajar hendaknya menggunakan bahasa 

Sebelum Sesudah Selisih

40

60

20

85 95

10

Terendah Tertinggi

sebelum setelah selisih

66,88
80,76

13,88

Nilai rata-rata
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yang sesuai dengan EYD. Selain itu, tampilan fisik atau cover harus dibuat lebih menarik dan 

full colour.  

 

2. Pembahasan  

 Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan yang dilakukan peneliti terhadap siswa kelas 

X SMA Xaverius Lubuklinggau, diperoleh data bahwa siswa SMA Xaverius Lubuklinggau 

mengalami beberapa kesulitan dalam menulis pantun. Guna mengatasi kesulitan tersebut secara 

umum siswa memerlukan bahan ajar khusus menulis pantun yang lengkap, bahasa mudah 

dipahami, menyenangkan, menarik, dan dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk 

meningkatkan kreativitas siswa dalam menulis pantun. 

 Untuk memenuhi kebutuhan bahan ajar yang mudah dipahami, di dalam bahan ajar 

tersebut dilengkapi dengan kajian teori dimulai dari pengertian pantun, mengidentifikasi pantun 

berdasarkan bait, rima, dan irama, jenis-jenis pantun, contoh-contoh pantun bervariasi, contoh-

contoh rima, langkah-langkah menulis pantun, dan cara mengaplikasikan langkah-langkah 

menulis pantun tersebut.  

 Berkaitan dengan latihan, subjek penelitian memerlukan latihan-latihan menulis pantun 

sesuai dengan jenis pantun yang dipilih dan dilakukan secara individu. Namun, sebelum siswa 

latihan menulis patun di dalam modul tersebut diberikan contoh pantun karya peneliti dan karya 

siswa.  Hal ini bertujuan untuk mengubah persepsi siswa bahwa menulis pantun adalah suatu hal 

yang menyenangkan, menghibur, dan dapat mengungkapkan apa yang dirasakan yang 

dituangkan ke dalam bahasa sastra. Hal ini sejalan dengan pendapat Soeprapto, (1996:61) bahwa 

pantun merupakan bentuk karya sastra yang digunakan sebagai alat untuk memelihara bahasa, 

mengungkapkan perasaan terhadap seseorang bahkan pantun juga dapat digunakan untuk 

menyindir, bersanda gurau, memberi nasihat, dan bersenang-senang. 

 Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan guru dan siswa tentang menulis pantun agar 

lebih mudah dipahami, peneliti memuat pantun dari sumber internet, hasil karya peneliti, dan 

hasil karya siswa kelas X SMA Xaverius Lubuklinggau. Hal ini menunjukkan bahwa modul 

hasil pengembangan peneliti benar-benar kontekstual sesuai dengan kondisi rill siswa dan 

lingkungan sekitar. Senada dengan pendapat Tomlinson (1998:5—7) bahwa bahan ajar yang 

baik harus memberikan dampak dan memberikan rasa nyaman pada siswa. Artinya, bahan ajar 

harus dilengkapi ilustrasi berupa gambar, foto, warna dan topik yang menarik minat siswa. 

Selanjutnya bahan ajar juga harus berkaitan dengan lingkungan sosial siswa agar siswa mudah 

memahami setiap pembelajaran yang terdapat di dalam modul, sebab sesuatu yang sudah dikenal 

siswa akan memudahkan mereka menyerap materi yang dipelajarinya.  
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 Selanjutnya, sebelum bahan ajar hasil pengembangan peneliti diberikan kepada siswa 

kelas X SMA Xaverius Lubuklinggau, bahan ajar tersebut dilakukan validasi ahli untuk 

mendapatkan masukan dan saran-saran dari para pakar. Oleh karena itu, prototipe bahan ajar 

menulis pantun hasil pengembangan peneliti dapat dinyatakan layak digunakan oleh siswa kelas 

X SMA Xaverius Lubuklinggau.  

 Dengan demikian, modul hasil pengembangan ini memiliki beberapa kelebihan bila 

dibandingkan dengan bahan ajar yang selama ini digunakan di sekolah. Pertama, modul hasil 

pengembangan ini didasarkan pada analisis kebutuhan siswa dan guru. Kedua, modul hasil 

pengembangan peneliti ini bersifat praktis dan sistematis. Praktis bahan ajar disesuaikan dengan 

gaya belajar siswa yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Lestari (2013:7) bahwa karakteristik siswa yang berbeda dari berbagai latar belakang 

akan terbantu dengan adanya bahan ajar. Bahan ajar dapat dipelajari siswa sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya.   

 Setiawan (2007:12) juga mengatakan bahwa bahan ajar yang baik adalah bahan ajar 

sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran yang dicapai. Bahan ajar juga harus 

disajikan secara sistematis, lengkap, memiliki daya tarik, mengunakan bahasa yang mudah 

dipahami. Demikian juga, Prastowo (2011:17) bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang 

disusun sesuai dengan karakteristik siswa dan menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang 

akan dikuasai oleh siswa dalam proses pembelajaran. 

 Berdasarkan hasil uji lapangan terbatas yang diberikan kepada 25 siswa kelas X SMA 

Xaverius Lubuklinggau dalam ujuk kerja menulis pantun menunjukan peningkatan nilai rata-rata 

dalam menulis pantun. Hal ini dibuktikan dengan hasil tes menulis pantun setelah siswa 

menggunakan bahan ajar hasil pengembangan peneliti mengalami peningkatan nilai rata-rata dari 

66, 88 menjadi 80,76 (selisih 13, 88). Selanjutnya, hasil penghitungan Uji-t dengan 

menggunakan SPSS 19 juga diketahui bahwa bahan ajar manulis pantun hasil pengembangan 

berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan siswa dalam menulis pantun. Dengan kata 

lain, terjadi peningkatan kemampuan siswa dalam menulis pantun setelah mengunakan bahan 

ajar hasil pengembangan peneliti.  

  Selain data uji lapangan yang menunjukkan peningkatan nilai rata-rata setelah 

menggunakan bahan ajar hasil pengembangan, hal ini juga didukung dengan data wawancara 

yang peneliti lakukan kepada dua siswa untuk mewakili seluruh siswa yang telah menggunakan 

bahan ajar hasil pengembangan peneliti. Berdasarkan hasil wawancara, menurut siswa bahan ajar 

menulis pantun sangat membantu mengatasi kesulitan yang selama ini dihadapi. Oleh karena itu, 

siswa merasa senang dengan adanya bahan ajar menulis pantun hasil pengembangan dapat 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

135 
 
 

memudahkan siswa dalam menulis pantun. Panen (2001:9) bahwa bahan ajar merupakan 

seperangkat materi yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasai siswa dan membantu siswa dalam proses pembelajaran.  

 

D. Simpulan dan Saran   

1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, 

dapat ditarik beberapa simpulan. Pertama, siswa dan guru memiliki kebutuhan yang sama yaitu 

bahan ajar yang lengkap. Lengkap dalam arti bahan ajar tersebut terdapat materi, contoh pantun 

yang bervariasi, contoh-contoh rima, langkah-langkah menulis pantun dan penerapannya, adanya 

latihan-latihan menulis pantun, terdapat kunci jawaban, dan adanya rubrik penilaian. 

Selanjutnya, membutuhkan bahan ajar yang terdapat warna (full colour) dan gambar yang 

menarik. Tujuannya untuk memotivasi siswa meningkatkan ketrampilan menulis pantun. 

Kedua, prototipe bahan ajar berbentuk modul hasil pengembangan meliputi   komponen-

komponen (1) Caver, (2) kata pengantar, (3) daftar isi, (4) petunjuk belajar, (5) standar 

komptensi/kompetensi dasar/indikator, (6) materi, (7) latihan, (8) rangkuman, (9) evaluasi, (10) 

penilaian, (11) latihan akhir, dan (12) daftar pustaka. Ketiga,  bahan ajar hasil pengembangan 

dapat dinyatakan baik atau layak digunakan di SMA Xaverius Lubuklinggau. Hal ini didasarkan 

pada hasil validasi ahli yang dilakukan pada empat aspek, yaitu kelayakan isi atau materi, 

kelayakan bahasa, kelayakan penyajikan, dan kelayakan kegrafikaan.    

Keempat, bahan ajar hasil pengembangan ini memiliki pengaruh yang potensial dalam 

meningkatkan kemampuan siswa menulis pantun.  Hal ini didasarkan pada hasil uji coba 

lapangan terbatas mengalami peningkatan nilai rata-rata setelah siswa menggunakan bahan ajar 

berbentuk modul hasil pengembangan dari 66,88 menjadi 80,76 (selisih 13,88). 

 

2. Saran  

Sehubungan dengan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan di atas, ada beberapa 

saran yang dapat diajukan antara lain. 

a) Para guru bahasa Indonesia, khususnya guru yang mengajar di SMA Xaverius 

Lubuklinggau hendaknya mengembangkan sebuah bahan ajar yang dapat digunakan untuk 

memudahkan atau melancarkan proses belajar mengajar di kelas guna meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis pantun. 

b) Bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi penulisan 

pantun berdasarkan jenis-jenis pantun. Oleh karena itu, hendaknya para pengembang 
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khususnya guru bahasa Indonesia dapat melakukan penelitian lanjutan yang bertemakan 

tentang dunia pendidikan.  

c) Bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini baru selesai pada tahap uji coba 

lapangan terbatas yaitu hanya pada satu sekolah. Agar diperoleh bahan ajar menulis pantun 

yang sesuai dengan kebutuhan secara luas, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih 

luas dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa dan guru dari beberapa sekolah yang 

memiliki karakteristik yang berbeda.  
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CERITA RAKYAT “SI KELINGKING” SEBAGAI MATERI AJAR  

PENGAJARAN SASTRA LAMA YANG MENGGUGAH DAN MENGGAIRAHKAN 

PESERTA BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA) 
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Teaching literature is really good, but it would be more meaningful when teachers bring literature 

to students. How to bring literature to the students? Whether by asking them to read the synopsis 

of the short story or novel? Or just reading a synopsis? According Suwardi Endraswara, when 

teachers are asking students to read the synopsis, they just gave a beautiful dream. Students just 

imagine a beautiful mountain, gentle, smooth, high, and so on. Students are never in contact with 

the actual short story or novel. Those ways are not recommended. Therefore, it takes some inspire 

and excites learning method to study. Especially for BIPA students. 

 

Keywords: literature, learning, inspire, excite, BIPA 

 

A. Pendahuluan 

 Budaya adalah cara hidup. Ia adalah konteks yang di dalamnya manusia berada, berpikir, 

merasa, dan berhubungan dengan yang lain.  Ia adalah “lem” yang merekatkan sekelompok 

orang. Menurut John Dewey (2008: 206), tak ada seorang manusia pun yang merupakan satu 

pulau yang utuh. Ia adalah satu petak dari benua, sebuah kepingan dari yang utama. Budaya 

adalah benua kita, identitas kolektif manusia. Sementara itu,  Larson dan Smallel (2008: 206) 

menggambarkan budaya sebagai “cetak biru” yang menuntun perilaku  orang-orang di dalam 

suatu komunitas dan terbina dalam sebuah keluarga. Matsumoto (2008: 207) berpendapat budaya 

dapat didefinisikan sebagai gagasan, kebiasaan, sikap, nilai, keyakinan, norma, juga 

keterampilan, seni, dan peranti yang mencirikan sekelompok orang di dalam periode tertentu. 

Budaya merupakan gabungan dari unsur-unsur tersebut.  

 Pemilik budaya meskipun mengetahui budaya lain, biasanya kecenderungan memercayai 

bahwa realitas budaya sendirilah persepsi yang paling “benar”. Persepsi ini memperlihatkan 

informasi bahkan sebelum tersimpan di dalam memori, yang menghasilkan sebuah bentuk 

selektif kemahfuman. Apa yang tampak oleh kita sebagai persepsi akurat dan objektif. Adat atau 

gagasan mungkin tampak menjemukan atau terkesan mengada-ada. Inilah yang sering 

memunculkan kesalahpahaman di antara pemilik budaya yang berbeda. Hal ini memunculkan 

pandangan yang sempit tentang stereotipe atau generalisasi pemilik budaya.  Tampak jelas 
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bahwa budaya sebagai himpunan perilaku manusia dan mode persepsi yang berbeda ini menjadi 

sangat penting dalam pembelajaran BIPA.  

 Telaah sastra adalah salah satu cara pembelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau 

selanjutnya disebut BIPA mengenal budaya Indonesia.  Mengapa demikian? Sastra merupakan 

bagian dari kehidupan yang berasal dari suatu kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat. Selain itu, sastra juga merupakan salah satu cara yang dilakukan pengarang dalam 

mengungkapkan kehidupan lewat media bahasa sebagai penghubung antara pengarang dan 

pembacanya. Bagaimanakah telaah sastra diajarkan di kelas BIPA? Itulah yang akan dibahas di 

dalam makalah ini.  

  

B. Metodologi Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk menghasikan produk tertentu, yakni materi ajar yang dapat 

teruji kefektifannya. Untuk dapat menghasikan produk materi ajar, digunakan penelitian yang 

bersifat analisi kebutuhan (digunakan metode survei atau kualitatif) dan untuk menguji 

keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas maka diperlukan untuk 

menguji keefektifan produk tersebut (digunakan metode eksperimen).  

  Selanjunya untuk menguji produk yang masih bersifar hipotetik ini, digunakan 

eksperimen atau action research. Setelah produk teruji, maka materi ajar dapat diaplikasikan. 

Proses pengujian produk dengan eksperimen tersebut dinamakan penelitian terapan (applied 

resarch). Peneitian dan pengembangan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan 

memvalidasi suatu produk untuk mengembangkan model pembelajaran yang menarik, 

menggugah, dan menggairahkan mahasiswa sehingga bersemangat belajar bahasa Indonesia.  

  Tempat penelitian ini di Kampung Bahasa Bloom Bank (KB3I) yang berlangsung selama 

satu tahun, mulai 2015-2016. KB3I adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan 

yang mengkhususkan pada bidang bahasa. Yayasan yang terletak di Jl. Jaya Makmur, Kelapa 

Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur ini selain membuka kelas bahasa untuk para pelajar di 

lingkungannya, juga telah mengembangkan pada kegiatan membuka kelas BIPA di Universitas 

Trisakti, Grogol, Universitas Trisakti, Menara Batavia, Yayasan Cendekia PGRI, dan Lembaga 

Indonesia Dahsyat (LID) di Bali. Beberapa produk sudah dihasilkan melalui BIPA Dahsyat 

seperti Kurikulum BIPA Dahsyat, buku-buku ajar, dan media ajar yang menarik dan interaktif.   

 Penelitian ini berlatarkan fenomena masih sulitnya ditemukan materi ajar BIPA yang 

dapat digunakan secara umum. Sementara ini, materi ajar BIPA hanya dimiliki dan digunakan di 

kalangan lembaga masing-masing yang terkesan ekslusif  (atau sebaliknya, kurang percaya 

dirikah untuk menjadi konsumsi publik?)  Data berupa hasil kuisioner yang diambil 
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berdasarkan surrvei analisis kebutuhan. Setiap akhir semester, KB3I menyebarkan kuisioner 

kepada peserta BIPA tentang materi yang dibutuhkan.  

 Penelitian sebelumnya telah dilakukan dan telah dipresentasikan pada makalah ilmiah 

Konferensi Internasional, ASILE pada 29-30 September 2014 dengan judul “Cerita Rakyat 

sebagai Referensi Pembelajaran BIPA (Teknik Pengajaran Bahasa Indonesia melalui Cerita 

Rakyat “Putri Mandalika”)”  yang ditulis oleh Nining Nur Alaini dan Dewi Nastiti 

Lestariningsih. Selain itu makalah ilmiah dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar BIPA 

dengan Memanfaatkan Teks Cerita Rakyat bagi Pelajar Asing Tingkat Menengah”  oleh 

Rahmawati Mulyaningtyas telah memunculkan suatu simpulan analisi kebutuhan bahwa 

dibutuhkan model pembelajaran yang menarik, menggugah, dan  menggairahkan. Salah satu 

cara, yakni melalui cerita rakyat. Kedua peneliti telah mengketengahkan metode dan materi ajar 

melalui cerita rakyat, tetapi belum menyajikan secara lengkap dan terintegrasi antara 

keterampilan yang satu dengan yang lain. Penelitian yang akan dilakukan tentu berbeda karena 

melibatkan empat keterampilan, yakni menyimak, membaca, berbicara, dan menulis.  

 Pada tahap ini materi ajar yang dihasilkan berupa rancangan model materi ajar siap 

divalidasi oleh pakar atau orang yang berkompetensi di bidangnya. Proses dan hasil validasi 

kondep melalui telaah pakar dan/atau panel, yakni melalui diskusi melalui bimbingan Drs. 

Nyoman Riase, M.A. Dr. Wododo H.S., dan M. Bundhowi. Hasil diskusi telah diterapkan pada 

model materi ajar berbahan sastra lama atau dalam hal ini cerita rakyat. Selain itu, materi ajar ini 

telah diujicobakan pada kelas BIPA di Universitas Trisakti Grogol dan Universitas Trisakti 

Menara Batavia selama satu semester. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1.  Hasil Penelitian 

 Penelitian ini telah menghasilkan produk berupa materi ajar yang memanfaatkan cerita 

rakyat sebagai sarana bagi peserta BIPA dalam mengenal budaya Indonesia, atau dalam hal ini 

sastra lama Indonesia. Setiap negara tentu mempunyai cerita rakyat tersendiri, dan dengan 

adanya materi ajar BIPA dengan memunculkan cerita rakyat Indonesia bisa menjadi studi 

banding bagi peserta BIPA untuk membandingkan antara cerita rakyat Indonesia dan cerita 

rakyat negara asal. “Si Kelingking” adalah cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Jambi, 

Sumatera. Selain mengandung unsur budaya Jambi seperti pakaian dan adat istiadatnya, cerita 

rakyat “Si Kelingking” juga mengusung pesan yang sangat baik seperti pentingnya setiap orang 

memiliki impian yang besar dan berusaha dengan kerja keras itu untuk mewujudkan impiannya 
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menjadi seseorang yang sukses. Ini bisa menjadi pembelajaran hidup yang bermakna bagi 

kehidupan peserta BIPA.   

 Materi ajar cerita rakyat sebenarnya bisa diterapkan untuk setiap level, mulai dari 

prapemula, pemula, madya, dan mahir. Namun, dalam kesempatan ini materi ajar yang 

dihasilkan khusus untuk peserta BIPA Mahir. Mengapa demikian? Sesuai tingkatan Taksonomi 

Bloom, kegiatan belajar pada tahap menganalisi, menelaah sastra, mengkreasi, dan 

mengapresiasi sastra berada pada tingkatan yang tinggi. Materi ajar untuk tingkat mahir ini 

tampak terintegrasi, tetapi tetap penekanan pada empat keterampilan yakni menyimak, membaca, 

berbicara, dan menulis. Semua disajikan dengan materi yang menarik, menggugah, 

menggairahkan bagi peserta BIPA untuk belajar bahasa Indonesia, tidak monoton, tetapi lebih 

bervariasi dan menantang peserta BIPA untuk berpikir kreatif. Berikut adalah materi ajar 

tersebut. 

 

2. Pembahasan 

Sejak 2014, Kampung Bahasa “Bloom Bank” sudah menyusun materi ajar yang 

terangkum dalam 20 buku karya Tim BIPA Dahsyat. Kehadiran buku-buku tersebut, memang 

telah dibuat berdasarkan kurikulum yang berlaku, tetapi masih dibutuhakan langkah 

penyempurnaan sebagai bahan ajar yang baik melalui adaptasi. Pengadaptasian ini dilakukan 

berdasarkan evaluasi dan seleksi saat uji coba.  Dalam Richards (2001: 264), dijelaskan bahwa 

seleksi materi ajar melibatkan tiga jenis tugas yaitu tasks-as-workplans, tasks-in-process, dan 

tasks-as-outcomes. Yang pertama mencakup analisis materi sebelum digunakan. Yang 

berikutnya berkaitan dengan apa yang sebenarnya terjadi di kelas ketika materi digunakan. Yang 

terakhir adalah keakanan dari pembelajaran setelah penggunaan materi. Dengan demikian, 

evaluasi materi akan melibatkan penilaian terhadap seberapa efektif dan bergunanya materi yang 

digunakan oleh sekelompok guru dan siswa atau seberapa efektif materi mendukung 

pembelajaran. Seleksi materi lebih konsen pada potensi serangkaian materi dapat mendukung 

pembelajaran secara efektif dan efisien dalam bingkai proses belajar dan mengajar. 

Selain itu, Tomlinson (2007) mendiskusikan prinsip-prinsip pemerolehan bahasa kedua 

yang berkaitan dengan pengembangan bahan ajar dalam pengajaran bahasa Indonesia, yaitu 

sebagai berikut. 

a) Bahan ajar seharusnya berpengaruh melalui suatu yang baru, variasi, presentasi yang 

menarik, dan isi yang menarik. 

b) Bahan ajar seharusnya membantu pembelajar untuk merasa mudah belajar melalui 

penggunaan teks dan ilustrai yang menarik. 
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c) Apa yang diajarkan sebaiknya dilihat oleh pembelajar berkaitan dan berguna bagi 

kahidupannya. 

d) Bahan ajar sebaiknya memaksimalkan potensi belajar dengan mendorong intelktual, 

keindahan, keterlibatan emosional, yang mendorong kedua aktivitas otak kanan dan 

aktivitas otak kiri. 

e) Bahan ajar sebaiknya mengajarkan peserta didik sesuatu yang dapat mereka gunakan dan 

memberikan peserta didik pengalaman belajar yang menyenangkan, sebuah prestasi, 

kesempatan untuk praktik secara individual, personalisasi, dan memberikan penilaian diri 

pembelajaran. 

            Berdasarkan gambaran tersebut, dikembangkanlah bahan ajar bahasa Indonesia bagi 

penutur asing yang tersusun di dalam buku BIPA Dahsyat melalui pengadaptasian materi ajar 

disesuaikan dengan analisis tersebut. Berikut pembahasan dari hasil penelitian. 

a. Strategi Pengajaran Cerita Rakyat di Kelas BIPA Tingkat Mahir 

 Strategi (Richard, 2002:121)  dideskripsikan sebagai prosedur secara mental yang dapat 

membantu belajar. Strategi belajar ide  khusus atau tingkah laku yang digunakan secara individu 

untuk membantu pelajar memahami, belajar, atau menguasai informasi baru. Strategi belajar 

merupakan kegiatan atau langkah-langkah yang digunakan oleh siswa saat menghadapi sebuah 

tugas dan strategi yang siswa pilih untuk digunakan, dengan  cara-cara siswa mengembangkan, 

memonitor, dan mengevaluasi, dan bergantung pada apa yang siswa bawa terhadap situsi belajar 

dan tempat belajarnya berlangsung.  

 Strategi belajar digunakan oleh peserta didik yang bertujuan membantu mereka 

memahami informasi dan penyelesaian masalah. Sebuah strategi belajar merupakan sebuah 

pendekatan pribadi untuk belajar dan mengunakan informasi. Peserta didik yang tidak 

mengetahui atau tidak menggunakan strategi belajar yang baik sering belajar pasif dan pada 

akhirnya gagal di sekolah. Pengajaran strategi belajar memfokuskan membuat siswa menjadi 

pelajar yang lebih aktif. Mereka diajarkan bagaimana belajar dan bagaimana menggunakan apa 

yang telah mereka pelajari yang tujuannya adalah penyelesaikan masalah yang  pada akhirnya 

mereka berhasil.  

 Menurut Oxford, Cohen & Waver di dalam Richard & Renandya (2002: 121), 

penggunaan strategi dapat dibedakan ke dalam empat kategori seperti strategi kognitif, strategi  

metakognitif, strategi, afeksi,  dan strategi sosial strategi. Kemudian, menurut  Richard & 

Renandya (2002: 121),  strategi kognitif meliputi identifikasi, daya ingat mendapatkan kembali 

terhadap elemen-elemen dalam memahami informasi seperti, melatih kembali dan meringkas. 

Menurut Rahmanto (1992: 66), dalam menyajikan pengajaran cerpen (cerita rakyat), guru 
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dituntut luwes dan menggunakan strategi kelompok dengan baik. Tujuan pokok yang perlu 

dicapai dalam pengajaran cerpen dan novel adalah peningkatan kemampuan membaca, baik 

secara ekstensif maupun intensif.  Oleh karena itu, beberapa prinsip berikut ini dapat menjadi 

pedoman menggiatkan minat baca siswa. 

1) Kognitif 

(a) Menggiatkan Minat Baca Siswa 

 Rahmanto (1992:66) memaparkan bahwa untuk menggiatkan minat baca siswa 

dibutuhkan perjuangan seorang guru untuk menerapkan minat tersebut kepada dirinya sendiri. 

Seorang guru harus memberi contoh sebagai pembaca yang baik. Ia menjadi teladan bagi 

siswanya sehingga mudah menularkan minat dan kebiasaan membaca kepada siswanya. Menurut 

Dornyei & Csizer( 1990:134) “Jadilah contoh yang baik bagi murid Anda!”  Apakah cukup 

hanya memberi contoh? Tentu tidak! Seorang guru juga harus mampu menyugesti siswanya. 

Bagaimana caranya! Guru sanggup memperlihatkan bahwa dirinya pernah melakukan telaah 

secara mendalam terhadap karya fiksi yang dibacanya. Kemudian, ia juga harus sanggup 

menyugesti bahwa karya  fiksi yang dibacanya sangat menghibur dan bermanfaat. Langkah 

selanjutnya adalah guru (pihak sekolah) harus memberikan kemudahan dalam mengadakan 

ketersediaan beberapa karya fiksi yang akan menjadi bahan ajar sastra. Langkah terakhir adalah 

pengukuhan, yakni membuat siswa termotivasi mengembangkan minat baca dengan melatihnya 

membuat penelaahan mulai dari yang sederhana hingga kompleks disesuaikan dengan tingkat 

pengetahuan siswa.    

(b) Mempermudah Pemahaman Siswa terhadap Bacaan 

 Suwardi Endraswara (2005:177)  berpendapat bahwa pengajar harus mempunyai kejelian 

dalam mengarahkan siswa dalam membaca karya fiksi. Guru bisa mengawalinya dengan cara 

memberikan cerpen (cerita rakyat)  dengan tema-tema yang dekat dengan siswa atau guru juga 

dapat menentukan jenis novel yang tidak terlalu tebal dan berisi cerita yang tidak kompleks 

seperti novel-novel yang berkisah tentang anak-anak sekolah dan  keluarga. Rahmanto (1992:66)  

juga berpendapat yang sama dengan Suwardi bahwa seorang guru harus memudahkan siswa 

dalam meningkatkan minat dan pemahaman terhadap bacaan. Caranya adalah dengan membuat 

kontrak antara guru dan siswa dalam menentukan karya fiksi yang harus dibaca setiap minggu 

atau bulan dalam satu semester. Dengan demikian, guru dan murid mempunyai tanggung jawab 

untuk membaca dan memahami karya fiksi dengan aik dan tuntas.  

(c) Terampil Menyeleksi Karya Fiksi (Cerita Rakyat) 

 Seorang guru biasanya kesulitan menentukan karya fiksi yang akan menjadi bahan ajar 

bagi siswanya karena terpatok pada kurikulum. Suwardi  (2005:180)  menyarankan hendaknya 
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guru luwes dalam memberikan kebebasan bagi siswa dalam menentukan jenis karya fiksi yang 

akan dibaca dan ditelaahnya. Yang terpenting, guru tetap harus membatasi dengan rambu-rambu 

sesuai dengan kebutuhan. Rodrigues dan Badazewski   berpendapat  bahwa ada rambu-rambu 

yang dapat digunakan ketika menyeleksi karya fiksi yang akan digunakan dalam pengajaran 

sastra, yakni a) karya fiksi yang akan menjadi bahan ajar sebaiknya berisi pemahaman tentang 

tingkah laku diri dan orang lain; b) karya fiksi yang dipilih haruslah yang mengandung nilai-nilai 

estetis dalam kehidupan; c) karya fiksi yang dipilih sanggup memanusiakan siswa. 

2) Metakognitif 

  Anderson (2002:1)  mendefinisikan strategi  metakognitif sebagai “bepikir tentang 

berpikir”. Sebagaimana yang dinyatakan Anderson, penggunaan strategi metakognitif 

menyalakan pemikiran seseorang dan dapat mengarahkan terhadap belajar yang lebih tinggi dan 

tindakan yang lebih baik. Memahami dan mengontrol proses kognitif (teori) kemungkinan salah 

satu keahlian yang paling perlu bahwa guru dapat membantu siswa  untuk dikembangkan. 

Kemudian, O’Malley dan Chamot dalam Richard & Renandya (2002: 44), strategi metakognitif  

merupakan keahlian dari cara pelaksanaan yang lebih tinggi yang kemungkinan memerlukan  

perencanaan, monitoring  atau evaluasi keberhasilan kegiatan belajar 

Metakognitif meliputi empat jenis keterampilan, yaitu sbb.: 

a) Keterampilan pemecahan masalah (problem solving) yaitu  keterampilan individu dalam 

menggunakan proses berpikirnya untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan 

fakta-fakta, analisis informasi, menyusun berbagai alternatif pemecahan, dan memilih 

pemecahan masalah yang paling efektif. Sebagai contoh siswa berlatih memecahkan 

masalah (konflik)  yang terdapat di dalam  kisah dan  menghubungkannya dengan dunia 

nyata. 

b) Keterampilan pengambilan keputusan (decision making). Keterampilan individu dalam 

menggunakan proses berpikir untuk memilih suatu keputusan yang terbaik dari beberapa 

pilihan yang ada melalui pengumpulan informasi, perbandingan kebaikan dan 

kekurangan dari setiap alternatif, analisis informasi, dan pengambilan keputusan yang 

terbaik berdasarkan alasan-alasan yang rasional. Sebagai contoh guru menentukan tugas 

menganalisis puisi dengan pendekatan analisis isi yang berhubungan dengan peranan 

perempuan. Siswa harus mampu membandingkan antara karya fiksi yang satu dengan 

yang lainnya untuk ditentukan persamaan dan perbedaan pandangan pengarang tentang 

peranan perempuan dalam keluarga.  

c) Keterampilan berpikir kritis (critical thinking).  Keterampilan individu dalam 

menggunakan proses berpikir yaitu menganalisis argumen dan memberikan interpretasi 
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berdasarkan persepsi yang benar dan rasional, analisis asumsi dan bias dari argumen, dan 

interpretasi logis. Sebagai contoh siswa berlatih menelaah karya fiksi dengan beberapa 

pendekatan yang sudah dipelajarinya. Mereka harus mampu menentukan pendekatan 

yang paling sesuai digunakan dalam menelaah karya sastra. 

d) Keterampilan berpikir kreatif (creative thinking) yaitu keterampilan individu dalam 

menggunakan proses berpikirnya untuk menghasilkan gagasan yang baru, konstruktif 

berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang rasional maupun persepsi, dan 

intuisi individu. Sebagai contoh, guru memberikan peluang siswa untuk berfantasi liar 

dalam menyelami karya fiksi. Siswa mencoba jika ia berada pada posisi pengarang, 

dapatkah ia mengubah akhir cerita dari sad ending menjadi happy ending? 

3) Afektif 

 Afektif adalah hal yang berhubungan dengan emosi, perasaan, minat, dan sikap, 

kegelisahan, toleransi yang  bermakna ganda dan motivasi. Untuk sebagian orang, afektif adalah 

juga berhungan dengan  watak dan pilihan.  Menurut Richard and Renandya (2002: 121)  strategi 

afektif  merupakan orang-orang yang menjalani untuk mengatur emosi, sikap, dan motivasi. 

Misalnya, siswa boleh membaca buku-buku yang disederhanaka secara ilmu linguistik untuk 

mengembangkan sikap yang positif terhadap materi bacaan. Kemudian, Rebecca Oxford (2002: 

140)  mengatakan di sisi lain  afektif dari pelajar merupakan kemungkinan pada pengaruh-

pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan dalam belajar. 

 Suwardi (2005:181-183) mengusulkan Model Gordon  dalam strategi afektif.  Model 

Gordon menekankan pada keaktifan dan kretivitas siswa keterlibatan secara emosional. Gordon 

menyodorkan teknik analogi personal, analogi langsung, dan konflik kempaan. Yang dimaksud 

analogi personal adalah memosisikan siswa sebagai novelis, memosisikan siswa sebagai bagian 

dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita, dan memosisikan siswa sebagai kritikus yang boleh 

berpendapat apa saja berdasarkan pikiran dan perasaannya. Sebagai contoh tokoh Malin 

Kundang itu tokoh pria sukses atau durhaka?  

4) Sosial  

 Menurut Richard and Renandya (2002: 121),   stategi sosial mengaju pada tindakan siswa 

berpartisipasi dengan pengguna bahasa (sastra). Berikut prosedur sistem kerja strategi sosial: (1) 

menanyakan pertanyaan yang meliputi: (a) menanyakan klarifikasi dan verifikasi, (b) 

menanyakan pembetulan, (2) bekerja sama dengan orang lain yang meliputi: (a) bekerja sama 

dengan kawan sebaya, dan (b) bekerja sama dengan pemakai bahasa (sastra) yang sudah cerdas 

atau mahir, (3) memiliki rasa empati kepada orang lain yang meliputi: (a) mengembangkan 

pemahaman budaya, dan (b) hati-hati dengan lidah dan perasaan orang lain. 
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 Analogi langsung berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menganalisis hubungan 

konflik yang ada di dalam cerita dengan kehidupan nyata. Sebagai contoh: Apakah masih ada 

tokoh seperti Saatirah di dalam kehidupan nyata? Yang dimaksud dengan teknik konflik 

kempaan adalah ketika guru sanggup membuat siswa berpikir kreatif untuk mencari solusi dalam 

penyelesaian konflik di dalam cerita. Sebagai contoh: Bagaimana keputusan terakhir Saatirah 

dalam menentukan pendamping hidupnya, tetap bersama Andromeda atau melangkah bersama di 

kehidupan yang baru bersama Tora?  

 Selain itu, menurut Emzir dan Saifur Rohman (2015: 225), pembelajaran sastra 

diharapkan dapat terintegrasi ke dalam empat keterampilan berbahasa, yakni mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis.  Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa dibutuhkan strategi 

belajar berdasarkan kebutuhan siswa. Strategi pembelajaran sastra dibuat oleh guru berdasarkan 

ketiga tahap berikut ini, yakni persiapan atau perencanaan, penyajian, dan pengukuhan. 

Persiapan berhubungan dengan pemilihan materi --dalam hal ini cerpen dan novel--, pengenalan 

karya melalui apersepsi pengetahuan mengenai teori sastra, dan memberi pengantar. Tahap 

penyajian dimulai dari pembacaan karya, baik cerpen maupun novel, di dalam hati untuk 

memahami isi karya melalui unsur-unsur pembangunnya.  Selanjutnya, guru dan siswa 

berdiskusi menelaah sastra yang disesuaikan dengan pendekatan yang telah dipelajari. Siswa 

juga bisa diminta untuk membaca secara ekspresif dan berdiskusi tentang kesan dan pesan 

terhadap karya tersebut. Tahap pengukuhan dilakukan dengan penguatan akan pengetahuan 

siswa setelah belajar melalui refleksi diri. 

  

b. Penerapan  Pengajaran Cerita Rakyat “Si Kelingking”  di Kelas BIPA 

1) Menyimak Cerita Rakyat “Si Kelingking”  

TAHAPAN

/ WAKTU 

CAPAIAN POKOK 

BAHASAN 

PROSES PEMBELAJARAN 

 

METODE MEDIA 

Kegiatan 

Awal/ 

30 menit 

Siswa dapat 

menyimak  dan 

menguasai  50 

kosakata yang 

dipahami-nya 

melalui cerita 

rakyat “Si 

Kelingking”   

dengan struktur 

bahasa yang 

baik dan benar.  

(C-5) 

Menyimak Apersepsi 

-Siswa dan guru berdiskusi 

tentang cerita rakyat di Indonesia. 

-Siswa dan guru bertanya jawab 

tentang cerita rakyat di negera 

asal siswa. 

-Siswa menyimak penjelasan guru 

saat menyampaikan capaian 

pembelajaran. 

-Role-Play 

& Simulati-

on (RPS) 

- Small 

Group 

Discussi-on 

(SGD) 

 

-Pemapar-an 

Materi (PM) 

-Bola 

-Kertas 

Kegiatan 

Inti/ 100 

menit 

  -Siswa menyimak 50 kosakata 

baru yang berhubungan dengan 

cerita rakyat. 

-Siswa mengucapkan 50 kosakata 

dengan pelafalan yang baik dan 

benar. 

-Siswa secara berkelompok 

PM 

 

 

- Praktik/ 

Tubian 

 

 

-VCD 

Cerita 

Rakyat 

“Si 

Keling-

king” 
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mencari arti kosakata tersebut dari 

kamus. 

- Siswa menonton film melalui 

video cerita rakyat “Si 

Kelingking” sambil mencatat 

kosakata yang baru saja 

dipelajarinya secara berkelompok.  

--Siswa dan guru berdiskusi 

tentang alur cerita “Si 

Kelingking” . 

-Setiap kelompok memaparkan 

hasil diskusi berupa sinopsis 

cerita rakyat diakhiri dengan 

pembacaan sinopsis. 

 

-

Collaborativ

e Learning 

(CbL) 

 

 

 

- SGD 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Akhir/ 20 

menit 

  -Siswa melakukan evaluasi.  

-Siswa  dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi hari ini. 

-Siswa melakukan refleksi diri 

tentang materi yang baru 

dipelajarinya. 

-Siswa menyimak penjelasan guru 

tentang tugas membaca secara 

mendalam cerita rakyat “Si 

Kelingking”. 

- RPS 

-Refleksi 

Diri 

 

-PM 

-Peta 

Pikiran 

 

2) Membaca Cerita Rakyat “Si Kelingking”  

TAHAPAN

/ WAKTU 

CAPAIAN POKOK 

BAHASAN 

PROSES PEMBELAJARAN 

 

METODE MEDIA 

Kegiatan 

Awal/ 

30 menit 

Siswa dapat 

menentu-kan 

struktur cerita, 

baik unsur 

intrinsik 

maupun 

ekstrinsik  cerita 

rakyat “Si 

Kelingking”   

dengan struktur 

bahasa yang 

baik dan benar.  

(C-5) 

Membaca Apersepsi 

-Siswa dan guru berdiskusi 

tentang isi cerita rakyat “Si 

Kelingking”. 

-Siswa dan guru bertanya jawab 

tentang pesan yang ingin 

disampaikan melalui cerita rakyat 

“Si Kelingking” 

-Siswa menyimak penjelasan guru 

saat menyampaikan capaian 

pembelajaran. 

 

-Role-Play 

& Simulati-

on (RPS) 

- Small 

Group 

Discussi-on 

(SGD) 

-Pemapar-an 

Materi (PM) 

-Bola 

-Kertas 

Kegiatan 

Inti/ 100 

menit 

  -Siswa menyimak penjelasan guru 

tentang struktur cerita yang dapat 

ditelaah dengan analisis 

struktural. 

-Siswa menganalisis unsur 

intrinsik cerita rakyat “Si 

Kelingking” seperti tokoh utama, 

alur, sudut pandang, dan latar 

cerita secara berkelompok. 

-Siswa menganalisis unsur 

ekstrinsik  cerita rakyat “Si 

Kelingking” seperti bahasa, 

pesan, dan unsur budaya  yang 

ingin ditunjukkan.  

--Siswa dan guru berdiskusi 

tentang unsur intrinsik dan 

ekstrinsik cerita rakyat  “Si 

Kelingking” . 

-Setiap kelompok memaparkan 

PM 

- (CbL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SGD 

 

 

 

 

 

 

-SGD 

-Presentasi 

-Bacaan 

Cerita 

Rakyat 

“Si 

Keling-

king” 
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hasil diskusi berupa laporan 

analisis struktural  cerita rakyat. 

 

 

Kegiatan 

Akhir/ 20 

menit 

  -Siswa melakukan evaluasi.  

-Siswa  dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi hari ini. 

-Siswa melakukan refleksi diri 

tentang materi yang baru 

dipelajarinya. 

-Siswa menyimak penjelasan guru 

tentang tugas menghafal naskah 

drama cerita rakyat “Si 

Kelingking”. 

- RPS 

 

 

-Refleksi 

Diri 

 

 

 

-PM 

-Peta 

Pikiran 

 

3) Berbicara: Cerita Rakyat “Si Kelingking”  

TAHAPAN

/ WAKTU 

CAPAIAN POKOK 

BAHASAN 

PROSES PEMBELAJARAN 

 

METODE MEDIA 

Kegiatan 

Awal/ 

30 menit 

Siswa dapat 

bermain peran 

dalam drama 

cerita rakyat “Si 

Kelingking”   

dengan akting 

dan  bahasa 

yang baik dan 

benar.  (C-5) 

Membaca Apersepsi 

-Siswa dan guru berdiskusi 

tentang tokoh-tokoh dan karakter  

cerita rakyat “Si Kelingking”. 

-Siswa dan guru bertanya jawab 

tentang hubungan tokoh dalam  

cerita rakyat “Si Kelingking” 

dengan kehidupan nyata 

-Siswa menyimak penjelasan guru 

saat menyampaikan capaian 

pembelajaran. 

-Role-Play 

& Simulati-

on (RPS) 

- Small 

Group 

Discussi-on 

(SGD) 

-Pemapar-an 

Materi (PM) 

-Bola 

-Kertas 

Kegiatan 

Inti/ 100 

menit 

  -Siswa menyimak penjelasan guru 

tentang analisis tokoh-tokoh 

dalam cerita. 

-Siswa menganalisis karakter 

tokoh dalam  cerita rakyat “Si 

Kelingking” seperti tokoh baik, 

tokoh jahat, tokoh protagonis, 

tokoh antagonis, tokoh bulat, dan 

tokoh datar secara berkelompok. 

-Siswa mempelajari naskah drama 

cerita rakyat “Si Kelingking”.  

--Siswa dan guru berlatih 

memerankan karakter tokoh-

tokoh dalam cerita rakyat “Si 

Kelingking”.. 

-Setiap secara berkelompok 

menampilkan drama  cerita rakyat 

“Si Kelingking”. 

PM 

- (CbL) 

- SGD 

-Tubian 

Demonstrasi 

 

-Naskah 

Drama 

Cerita 

Rakyat 

“Si 

Keling-

king” 

Kegiatan 

Akhir/ 20 

menit 

  -Siswa melakukan evaluasi.  

-Siswa  dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi hari ini. 

-Siswa melakukan refleksi diri 

tentang materi yang baru 

dipelajarinya. 

-Siswa menyimak penjelasan guru 

tentang tugas mendekontruksi  

cerita rakyat “Si Kelingking”. 

- RPS 

 

-Refleksi 

Diri 

 

 

-PM 

-Peta 

Pikiran 
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4) Menulis: Cerita Rakyat “Si Kelingking”  

TAHAPAN

/ WAKTU 

CAPAIAN POKOK 

BAHASAN 

PROSES PEMBELAJARAN 

 

METODE MEDIA 

Kegiatan 

Awal/ 

30 menit 

Siswa dapat 

mendekonstruks

i  cerita rakyat 

“Si Kelingking”   

dengan 

kreativitas dan  

bahasa yang 

baik dan benar.  

(C-5) 

Membaca Apersepsi 

-Siswa dan guru berdiskusi 

tentang unsur intrinsik dan 

ekstrinsik  cerita rakyat “Si 

Kelingking”. 

-Siswa dan guru bertanya jawab 

tentang kemungkinan siswa jika 

menjadi penulis  cerita rakyat “Si 

Kelingking” dengan imajinasi dan  

kreativitas  

-Siswa menyimak penjelasan guru 

saat menyampaikan capaian 

pembelajaran. 

-Role-Play 

& Simulati-

on (RPS) 

 

- Small 

Group 

Discussi-on 

(SGD) 

 

-Pemapar-an 

Materi (PM) 

-Bola 

-Kertas 

Kegiatan 

Inti/ 100 

menit 

  -Siswa menyimak penjelasan guru 

tentang telaah sastra dengan 

model dekonstruksi dalam cerita. 

-Siswa mencoba menganalisis    

cerita rakyat “Si Kelingking”  

dengan model dekonstruksi secara 

berkelompok. 

-Siswa menulis laporan analisis 

dekonstruksi cerita rakyat “Si 

Kelingking”.  

--Siswa dan guru berlatih 

membuat naskah drama dengan 

ending yang berbeda disesuaikan 

dengan kreativitas siswa  dan 

dengan kaidah bahasa yang baik 

dan benar.. 

-Setiap secara ber- kelompok 

menampilkan hasil tulisan berupa 

drama  cerita rakyat “Si 

Kelingking” versi siswa.  

PM 

 

 

- (CbL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Latihan 

 

 

 

 

 

-Latihan 

 

-Bacaan 

Cerita 

Rakyat 

“Si 

Keling-

king” 

Kegiatan 

Akhir/ 20 

menit 

  -Siswa melakukan evaluasi.  

-Siswa  dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi hari ini. 

-Siswa melakukan refleksi diri 

tentang materi yang baru 

dipelajarinya. 

-Siswa menyimak penjelasan guru 

tentang tugas pokok bahasan 

selkanjutnya. 

- RPS 

 

-Refleksi 

Diri 

 

 

 

-PM 

-Peta 

Pikiran 

 

D. Penutup 

 Berdasarkan hasil penelitian, beberapa simpulan dapat digeneralisasikan sebagai berikut. 

Cerita rakyat dapat digunakan sebagai materi ajar bagi siswa BIPA pada level mahir yang dapat 

menjadi sarana mengenal budaya-budaya daerah di Indonesia. Selain dari segi budaya, cerita 

rakyat juga merupakan media yang sangat membantu untuk pembelajaran bahasa sebagai tujuan 

akhir. Cerita rakyat sangat bermanfaat sebagai pendorong kemampuan literer. Melalui cerita 

rakyat, siswa akan belajar mengenal betuk-bentuk naratif cerita dan mekanisme wacana yang 
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akan membantunya meningkatkan keterampilan narasinya dalam berbahasa dan juga 

menjadikannya pembaca yang lebih dewasa serta siap memahami bentuk-bentuk sastra lama 

yang lebih kompleks.. Kemampuan literasi ini akan semakin terasah jika siswa BIPA Mahir 

“dibiasakan” menceritakan kembali sebuah cerita rakyat yang telah dikenalkan kepada mereka. 

Sesuai dengan tradisi sastra lisan, penceritaan kembali cerita rakyat akan menghasilkan sebuah 

cerita rakyat/sastra lisan yang baru berdasarkan sudut pandang setiap negara. Penciptaan cerita 

rakyat ini akan melatih kemampuan literer dan pemahaman terhadap sebuah cerita rakyat oleh 

siswa BIPA Mahir. 

  Cerita rakyat selain dapat menumbuhkan minat baca bagi siswa BIPA, juga dapat 

menjadi ajang berlatih menganalisis, mengapresiasi, dan mengkritisi unsur-unsur-unsur 

struktural, semiotik, feminisme, psikologi sastra, sosiologi sastra, analisis isi, dan lain-lain yang 

dapat menghasilkan resensi dan artikel ilmiah yang berbeda sudut pandangnya dengan pemilik 

kebudayaan, Indonesia. Cerita rakyat juga dapat menjadi materi ajar yang menarik. Tidak hanya 

ditelaah dengan berbagai pendekatan, juga sebagai media kreatif siswa dalam mendekonstruksi 

cerita. Kreativitas juga dapat diterapkan saat mereka menulis ulang atau mengalihwacanakan 

cerita rakyat menjadi drama atau puisi yang harus mereka pentaskan. Mereka juga dapat 

berkreasi mengkreasikan akhir cerita rakyat. Diperlukan penelitian lanjut tentang alternatif cerita 

rakyat dari daerah lain yang jarang dimunculkan. Cerita rakyat Indonesia tidak hanya “Malin 

Kundang” dan  “Sangkuriang”, tetapi juga terdapat cerita “Si Kelingking” dari Jambi, “Putri 

Mandalika dari NTB, dll. Dengan adanya penelitian cerita rakyat dari berbagai daerah, peserta 

BIPA dapat mengenal lebih banyak variasi cerita. Selain itu, hasil penelitian akan bermanfaat  

bagi dikenalnya budaya dan bahasa Indonesia di seluruh dunia. Mengajarkan cerita rakyat, 

berarti menjunjung budaya daerah di Indonesia. Mangajarkan bahasa Indonesia, berarti juga  

memartabatkan bangsa Indonesia.   
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EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN RETORIKA MELALUI PARAFRASE PUISI 

 

Hindun 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

hindun@uinjkt.ac.id / hindun.smart@gmail.com 

 

 

Abstract 

 

How much is done to improve the quality of learning. The purpose of this research is as one way in 

question. Combining and correlating different disciplines will certainly enrich the students insight in 

examining many things. That alignment would be teraplikasikan by the willingness of teachers and 

learners who are integrated in the spirit of creating innovation in the learning process. Learning rhetoric 

for three-semester student at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta in the digital age is becoming more 

effective by optimizing the website as a medium that also seek the integration of the various methods in 

learning. Through the resitasi method of the students open the page to read the poems that are available 

on the blog the next lecturer, choose one of the poems she liked. Then the lecturer test student knowledge 

and analysis by means of the poem paraphrased, and then with the method of inquiry discovery students 

interpret the poem, then paraphrase results made content/content of the speech that would be developed as 

a text by looking at inventio, dispositio, elocutio, memoria, and pronountiato when delivered in the 

presence of his friends in the classroom. The results showed that learning rhetoric became more 

interesting and its effectiveness is very tergali looks from every stage of the learning process that 

integrates poetry as the content or the content of the speech as a text drawn up by students. 

 

Keywords: learning effectiveness, rhetoric, poetry, paraphrase. 

 

A. Pendahuluan 

Disadari atau tidak, manusia menjadikan teknologi sebagai bagian dari kehidupan. 

Mahasiswa di perguruan tinggi pun memanfaatkan teknologi berupa website untuk mendukung 

kelancaran di dalam perkuliahannya. Oleh karena itu, dosen sebagai pengajar di kampus 

mengoptimalkan peran teknologi dalam mengaplikasikan tercapainya target perkuliahan 

sebagaimana telah dituangkan pada SAP (Satuan Acara Perkuliahan). Website bisa digunakan 

sebagai sumber informasi atau media dalam mencapai tujuan pembelajaran yang tertera dalam 

silabus atau silabi. 

Mata kuliah retorika di semester tiga pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentulah dilaksanakan dengan menggunakan media 

yang berbasis teknologi, salah satunya yakni blog dosen. Kreativitas karya yang dihasilkan oleh 

dosen yang ditampilkan dalam blog menjadi suatu motivasi tersendiri bagi mahasiswa dalam 

meneladani produktivitas berkarya secara akademis. Di antara karya yang terdapat dalam blog 

dosen tersebut yakni berbentuk puisi. 

Ethos, pathos dan logos sebagai jantung dari retorika sangat mengkristal dalam jati diri 

siapapun yang akan menjadi pidatowan. Oleh karena itu, membaca teks atau naskah pidato 

mailto:hindun@uinjkt.ac.id
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mempunyai kekhasan seperti membaca puisi. Jelas terdapat perbedaan dalam membaca 

keduanya, akan tetapi multidisiplin ilmu tidaklah menutup kemungkinan bahwa kedua bentuk 

karya ini bisa dikemas dalam sebuah pembelajaran sehingga lebih menarik dan kreatif. 

Mahasiswa pun semakin kaya wawasannya dan pada akhirnya mewujudkan pembelajaran yang 

efektif. 

 

B. Landasan Teoretis 

1. Retorika 

Berbicara mengenai retorika, maka yang terlintas dalam pikiran seseorang adalah 

mengenai beberapa  hal yang mencakup teknik berpidato yang memukau, tokoh-tokoh politik 

seperti Soekarno, Adolf Hitler, Benito Musollini, Buya Hamka dan yang lainnya, atau juru 

kampanye dan para propagandis yang terjun dalam urusan bagaimana mempengaruhi khalayak. 

Dalam disertasi di bagian pendahuluan bab I, hlm. 8 saya ungkapkan bahwa salah satu 

karya besar dari Hamka  yakni Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang sarat dengan ungkapan-

ungkapan penuh makna dan menggetarkan jiwa. Melalui kemampuan retorika tulisnya, beliau 

mengkomunikasikan antara bahasa wahyu dengan realitas sosial budaya di sekitarnya melalui 

karya sastra yang mengagumkan. Oleh karena itu, janganlah menyepelekan kekuatan kata. 

Kata terpenting yang menjadi jantung dari retorika menurut Aristoteles adalah ethos, 

pathos, dan logos. Ethos (ethical) yaitu karakter pembicara yang dapat dilihat dari cara  

berkomunikasi. Pathos (emotional) yaitu perasaan emosional khalayak yang dapat dipahami 

dengan pendekatan “Psikologi massa”. Logos (logical) yaitu pemilihan kata atau kalimat atau 

ungkapan oleh pembicara. 

        Retorika dalam sejarahnya juga disebutkan bahwa sebagai seni bicara yang dipelajari 

dimulai pada abad ke-5 SM ketika kaum Sofis di Yunani mengembara dari tempat yang satu ke 

tempat yang lain  untuk mengajarkan pengetahuan mengenai politik dan pemerintahan  dengan 

penekanan utama pada kemampuan berpidato. Bahkan Georgias, Tokoh aliran Sofisme dianggap 

sebagai guru retorika  pertama dalam sejarah manusia. Muridnya yang bernama Isocrates pada 

tahun 392 SM mendirikan sekolah retorika dengan menitikberatkan pendidikannya pada pidato-

pidato politik, dan selama lima puluh tahun berhasil mendidik murid-muridnya menjadi 

pemimpin yang baik. Adapun Filsafat Isocrates yang terkenal, bahwa hakikat pendidikan adalah 

kemampuan membentuk pendapat-pendapat yang tepat mengenai masyarakat.  

2. Parafrase 

Parafrase adalah perubahan bentuk puisi menjadi bentuk prosa. Dalam Ensiklopedi Sastra 

Indonesia, kata parafrase bermakna penguraian kembali isi sebuah kalimat atau penggalan teks. 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

153 
 
 

Penguraian kembali ini biasanya menggunakan kata-kata lain dan maksud untuk memperjelas. 

Makna lainnya yaitu hasil pengungkapan kembali terhadap konsep yang disusun orang lain 

dengan bahasa yang berbeda, tanpa mengubah maksudnya semula, walaupun kadang-kadang 

diberi tekanan yang berbeda. Selanjutnya, kata prosa bermakna karangan bebas yang tidak 

terikat oleh bait juga oleh banyaknya baris dalam satu bait. Dengan kata lain prosa adalah 

ungkapan sastra yang menggunakan bahasa secara lebih denotatif. 

Senada dengan pendapat tersebut, Sumardjo dan Suratmi (2009;19) mengungkapkan 

bahwa parafrase adalah cara yang dilakukan untuk memahami puisi dengan menyadur / 

mengubah bentuk suatu karya sastra, tetapi tanpa mengubah makna karya sastra semula. 

Kemudian (Kridalaksana; 2008) menguraikan langkah-langkah membuat parafrase yaitu: (1) 

mengartikan kata yang sulit; (2) mengartikan kata yang sengaja dihilangkan penulisnya; (3) 

menambah tanda baca; (4) menyusun dalam bentuk kalimat yang membentuk paragraf; (5) 

membaca teks keseluruhan. Adapun parafrase puisi terbagi menjadi dua jenis: (1) parafrase 

terikat dan (2) parafrase bebas. Parafrase terikat ialah pengubahan puisi menjadi prosa dengan 

cara menambahkan atau menyisipkan sejumlah kata pada puisi sehingga kalimat-kalimat puisi 

mudah dipakai, seluruh kata dalam puisi pun masih tetap digunakan. Parafrase bebas ialah 

pengungkapan kembali puisi menjadi prosa dengan cara  mengubah kata-kata dalam puisi 

dengan kata-kata sendiri. Dalam hal ini, kata-kata yang terdapat pada puisi dapat digunakan, 

dapat pula tidak digunakan. 

3. Puisi 

Puisi berasal dari kata poet, dalam Bahasa Yunani memiliki arti orang yang mencipta 

melalui imajinasinya. Ia adalah orang yang berpenglihatan tajam, orang suci, sekaligus seorang 

filsuf, guru, orang yang mampu menebak kebenaran yang tersembunyi. Herman J. Waluyo 

menyatakan mengenai definisi puisi yakni karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan seorang penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua 

kekuatan bahasa, baik struktur fisik maupun batin. Metafora yang dibentuk, diksi yang dipilih 

secara serasi, dan rima yang dibangun seirama merupakan karakteristik dalam pembentukan 

sebuah puisi. 

Puisi-puisi yang dimuat dalam blog dosen tentunya merupakan puisi modern Indonesia, 

karena puisi-puisi tersebut sulit ditebak dan dirumuskan di dalam suatu pola tipografi tertentu. 

Dengan kata lain, tipografi puisi modern Indonesia menunjukkan hal yang sangat berbeda 

dengan tipografi puisi-puisi klasik Indonesia. Winkler (1971:106) mengungkapkan bahwa 

tipografi lebih mengarah pada bentuk yaitu susunan atau rupa. Dalam hal ini tipografi diartikan 
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sebagai ukiran bentuk. Jadi, jika seseorang berbicara tentang tipografi sebuah puisi berarti 

sedang berbicara tentang unsur visual puisi.  

Puisi secara lazim menggunakan bahasa kiasan. Melalui diksi yang tepat kata-kata yang 

dihadirkan mampu menimbulkan interpretasi yang beragam bagi pembacanya. Bahkan 

ungkapan-ungkapan yang menghias di tiap penciptaan puisi menjadi sesuatu yang dapat 

membuat pembaca lebih tertarik dengan puisi terebut. Sebagaimana Perrine (dalam Badrun, 

1989:26) mengemukakan bahwa bahasa kiasan dapat menyampaikan makna secara efektif 

karena beberapa hal; (1) memberikan kenikmatan imajinatif bagi pembaca, (2) merupakan jalan 

untuk menyampaikan imaji tambahan dalam puisi, (3) merupakan cara untuk menambah 

intensitas emosi, (4) sebagai alat untuk pemusatan, sekaligus pula sebagai alat untuk menyatakan 

sesuatu secara jelas. 

 

C. Metodologi Penelitian 

Mahasiswa yang menjadi target penelitian ini yaitu semester tiga jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta yang mendapatkan mata kulih retorika. Jumlah responden sebanyak 28 orang yang terdiri 

dari dua puluh tiga orang perempuan dan lima orang laki-laki. Seluruh responden tersebut 

memilih puisi yang terdapat dalam blog dosen untuk kemudian diparafrasekan sesuai dengan 

interpretasi masing-masing, baik itu interpretasi yang menghasilkan parafrase terikat maupun 

parafrase bebas. 

 

D. Hasil dan Pembahasan 

Mahasiswa semester tiga yang telah memilih puisi dalam blog dosen untuk 

diparafrasekan ternyata memiliki selera yang beragam. Terbukti bahwa dari  dua puluh lima 

judul puisi yang terdapat dalam blog dosen dengan alamat www.pembelajaranbhs.blogspot.com 

menghasilkan empat belas judul puisi yang bisa ditampilkan sebagai konten untuk isi pidato 

yang akan mereka bawakan di depan kelas. Dimulai puisi yang pertama dalam blog berjudul 

“Puisi tuk Ibunda” (ditulis oleh dosen pada tahun 2009) hingga judul puisi “Sebuah Penantian” 

(ditulis oleh dosen pada 22 Januari 2016). Hasil pilihan mahasiswa tersebut dengan judul puisi 

yang beragam dapat dilihat pada tabel 1. berikut. 

Tabel 1.  Puisi Pilihan Mahasiswa 

Nama Mahasiswa Judul Puisi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Resty Maulida  √                           

2. Nur Alfiatussa'adah  √                           

http://www.pembelajaranbhs.blogspot.com/
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3. Riska Maulani Fadila    √                         

4. Rizky Sapitri    √                         

5. Windi Atika      √                       

6. Dwi Khairani             √                

7. Nadine Ayuningtias P.        √                     

8. Nabila          √                   

9. Resti Ade Fauziah      √                       

10. Nurhaliza Husna            √                 

11. Adisti Sesaria                            √ 

12. Yani Lutfiani  √                           

13. Rifa Nurafia  √                           

14. Ginna Rizki Bhakti                √             

15. Rizki Amalia M            √                 

16. Ahmad Fauzi                  √           

17. Kurniawati        √                     

18. Nuraini          √                   

19. Eneng Syarifah                √             

20. Nurul Aini  √                           

21. Nabila Zakia          √                   

22. Mia Patmala                    √         

23. Imron Sukriadi                      √       

24. Iip Maulana Saiful                         √     

25.  Lenny Kusumawati    √                         

26. Rizka Amalia Yahya        √                     

27. Monita Sholeha      √                       

28. Nur Alamsah    √                         

29. Najmy Laily Barus            √                 

30. Nurmalia      √                       

31. Fauziah Umami            √                 

32. Avit Kurniasari            √                 

33. Fatmah Hapirotul A.                          √   

34. Tamia Ainun Azmi            √                 

35. Vivi Khairatna      √                       

36. Mutiara Fajrin                  √           

37. Dwi Rosyiana H.                          √   

28. Zahidah Zulfailah √                            

 

Keterangan:  1. Gapai Cita                                            8. Lintas Daki Ilmu 

 2. Rezeki  Tak  Terduga                          9. Langkahku dalam Ridho-Nya 

 3. Cermin Bangsa                                  10. Puisi Tuk Bunda 

 4. Mahkota Terindah                             11. Asa dalam Dekap Waktu 

 5. Petik Bintang Sendiri                        12. Tak Tahu Malu 

 6. Cinta  Ilmu                                        13. Untukmu Negeriku 

 7. Puisi untuk Nenek                             14. Sebuah Penantian 
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          Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat direkapitulasi yakni puisi dengan judul “Gapai 

Cita”  dipilih oleh enam orang mahasiswa. Puisi berjudul “Rezeki Tak Terduga” dipilih oleh 

empat orang mahasiswa. Puisi berjudul “Cermin Bangsa” dipilih oleh lima orang mahasiswa. 

Puisi berjudul “Mahkota Terindah” dipilih oleh tiga orang mahasiswa. Puisi berjudul “Petik 

Bintang Sendiri” dipilih oleh tiga orang mahasiswa. Puisi berjudul “Cinta Ilmu” dipilih oleh 

enam orang mahasiswa. Puisi berjudul “Puisi untuk Nenek” dipilih oleh satu orang mahasiswa. 

Puisi berjudul “Lintas Daki Ilmu” dipilih oleh dua orang mahasiswa. Puisi berjudul 

“Langkahku dalam Ridho-Nya” dipilih oleh dua orang mahasiswa. Puisi berjudul “Puisi tuk 

Bunda” dipilih oleh satu orang mahasiswa. Puisi berjudul “Asa dalam Dekap Waktu” dipilih 

oleh satu orang mahasiswa. Puisi berjudul “Tak Tahu Malu” dipilih oleh satu orang mahasiswa. 

Puisi berjudul “Untukmu Negeriku” dipilih oleh dua orang mahasiswa. Puisi berjudul “ Sebuah 

Penantian” dipilih oleh satu orang mahasiswa. Dengan demikian maka puisi dalam blog dosen 

pada alamat website tersebut yang banyak dipilih oleh mahasiswa adalah dengan judul “Gapai 

Cita” dan “Cinta Ilmu”. 

         Selanjutnya, hasil parafrase dari puisi yang telah dipilih itu dijadikan konten / isi pidato 

yang akan disusun sebagai sebuah teks dengan melihat inventio, dispositio, elocutio, memoria 

dan pronuntiato. Dalam retorika, tentunya fokus performance mahasiswa ketika berpidato 

dievaluasi dengan penekanan pada pronuntiato. Maksudnya yakni tahap penyampaian hasil 

parafrase tersebut secara lisan. Di sinilah akting berperan. Demosthenes menyebutnya 

hypocrisy (berpura-pura). Oleh karena itu, mahasiswa pun harus memperhatikan olah vokal, 

tinggi rendah suara dan gerakan anggota badannya. Observasi terhadap responden untuk 

menilai pronuntiato tersebut dengan tabel berikut ini. 

Tabel 2. Pronuntiato Mahasiswa 

 

No. 

 

Nama 

mhs 

Suara/vokal  

Ekspresi 

 

Gesture Kejelasan 

vokal dan 

konsonan 

Keras atau 

tingkat 

kenyaringan 

suara 

Intonasi 

pada 

diksi 

tertentu 

Tinggi 

rendahnya 

suara 

Gema 

atau eho 

1.         

2.         

3.         

dst.         

 

         Adapun sistematika retorika dari tahap pertama sampai dengan keempat, aplikasinya 

tercakup pada saat performansi mahasiswa tersebut di depan kelas ketika berpidato. Contoh 

tahap memoria yang berarti mahasiswa harus ingat akan apa-apa yang ingin disampaikannya, 

sesuai dengan bahan-bahan pembicaraan yang telah diorganisasikan tadi. Jadi tahap keempat 
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(memoria) akan tampak manakala mahasiswa secara bersungguh-sungguh membuat parafrase 

puisi, tanpa kerjasama dengan kawan atau dibuatkan oleh orang lain. 

         Demikian pula ketika ingin mengetahui tahap ketiga elocutio yang berarti mahasiswa harus 

memilih kata-kata dan menggunakan bahasa yang tepat untuk mengemas pesan atau isi 

pidatonya, akan tampak manakala pilihan kata atau diksi pada teks hasil parafrase tertera dengan 

jelas dan kata yang dipilih, yang akan mengantarkan pada pesan tertentu, ditekankan dengan 

intonasi dan ekspresi yang dihadirkan pada saat performance pidato. 

          Tahap Dispositio (penyusunan) pun sudah terlihat di bagian awal yakni saat mahasiswa 

mengumpulkan hasil parafrase puisi yang dibuatnya. Dengan kata lain pada tahap ini mahasiswa 

menyusun teks atau catatan isi pidato yang hendak disampaikannya dengan cara 

mengorganisasikan pesan pidatonya. Pilihan puisi mahasiswa tersebut menjadi gambaran isi 

pidato yang hendak disampaikan setelah diorganisasikan pesannya melalui bentuk parafrase. 

Apalagi tahap pertama yang menjadi kanun retorika menurut Aristoteles ini atau disebut inventio 

(penemuan) juga sudah dilakukan di awal oleh mahasiswa yakni ketika memilih puisi dalam blog 

dosen dengan alamat yang disediakan pada website. Dalam tahap ini mahasiswa harus 

melakukan penggalian topik pidato yang hendak disampaikan, serta meneliti situasi dan kondisi 

khalayaknya guna menentukan metode persuasi yang perlu digunakan secara efektif. 

Hasil penelitian berikutnya yakni untuk melihat jantung dari retorika berupa ethos, 

pathos, dan logos, peneliti menyebar angket kepada seluruh mahasiswa yang menjadi audiens 

atau pendengar saat satu persatu mahasiswa tampil ke depan kelas. Angket tersebut harus diisi 

sebagai bentuk penilaian teman sejawat, akan tetapi difokuskan untuk melihat dan mengenal 

ethos, pathos dan logos kawannya secara tajam dan mendalam. 

Tabel 3. Angket untuk Audiens 

Nama mhs: .......................... (NIM:.........................)   Audiens: 

............................................ 

No. Ethos Pathos Logos 

1.    

2.    

dst.    

 

E. Simpulan 

 Beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Pembelajaran retorika dengan memanfaatkan website berupa blog dosen sebagai media 

untuk memilih puisi pada mahasiswa semester tiga Jurusan Pendidikan Bhaasa dan Sastra 

Indonesia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk 

dijadikan konten /isi pidato dengan mengubah puisi tersebut menjadi bentuk parafrase 
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sangatlah efektif dilakukan. Peneliti dapat langsung melihat daya analisis yang terbangun 

dan diksi yang dipilih untuk mengolah parafrase dari puisi tersebut mencerminkan 

pengorganisasian pikiran mahasiswa dalam berkreasi dan lebih produktif menghadirkan 

pilihan kata yang tepat dengan ekspresi dan gesture sehingga memukau para audiens. 

2. Oleh karena itu, efektivitas  pembelajaran retorika melalui  parafrase  puisi sebagai wujud 

kolaborasi disiplin ilmu (interdisiplin) perlu terus dikembangkan sehingga pembelajaran 

tidak menjemukan dan pencapaian tujuan pembelajaran pun lebih mudah serta lebih 

kontekstual. 
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Abstract 

This research aims to improve the skills of writing poetry using audio-visual media with critic 

video method. The subject of the research was seventh grade students of SMP Negeri 20 of 

Bengkulu City in academic year 2016-2017 that consist of 30 students. Research design used in 

this research is Classroom Action Research. This research consisted of three cycles and the data 

were collected through observation and students’ tests. From the observation, it is indicated that 

the use of audio-visual media with critic video method made the seventh grade students become 

more excited in writing poetry because it can lead the students to the image reality in the form of 

pure expression. Besides, the data show that during the pre-assessment, the students’ scores in 

writing poetry is 3,33% (excellent), 3,33% (good), 20% (fair), 36,66% (poor) and 33% (very 

poor). In the first cycle, students’ scores in writing poetry are 6.66% (excellent), 26.66% (good), 

20% (pretty good), 23,33% (low), 23.33% (very low). In the second cycle, the students’ scores is 

10% (excellent), 30% (good), 26,66% (fair), 20% (poor) and 13% (very poor). In the third cycle, 

the students’ scores is 26,66% (excellent), 30% (good), 33,33% (fair), 10% (poor) and 0% (very 

poor). In conclusion, the audio-visual media with video critic method can solve and reduce the 

students’ problems and was able to improve the skills of the seventh grade students of SMPN 20 

Bengkulu city in writing poetry. 

  

Keywords: Poetry Writing Skills, Audio Visual Media, Critic Video Method 

 

A. Pendahuluan  

  Pembelajaran, khususnya pembelajaran sastra, merupakan suatu proses kegiatan yang 

disadari dan terencana. Jadi, kegiatan pembelajaran bukan suatu proses yang berjalan secara 

alami dan bersifat otomatis. Segala tindakan yang dilakukan, baik oleh guru maupun siswa 

dalam proses belajar dan mengajar senantiasa direncanakan dan diperhitungkan sedemikian rupa. 

Rencana pembelajaran sendiri harus dirumuskan secara sistematis, terutama oleh pihak guru 

selaku pengelola kegiatan pembelajaran, mulai dari penyusunan program pembelajaran sampai 

dengan pelaksanaan evaluasinya (Jamaluddin, 2003). 

Proses pembelajaran, khususnya kemampuan menulis merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang penting dikuasai siswa. Berdasarkan Standar Isi Kurikulum 2013, kemampuan 

menulis menuntut siswa untuk mengekspresikan berbagai pikiran, gagasan, pendapat, dan 

perasaan dalam berbagai tulisan. Selain itu, kemampuan menulis merupakan proses 

penyampaian ide secara sistematis dan lahir berdasarkan kerangka-kerangka karangan. Oleh 
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sebab itu, menulis merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting dikuasai oleh siswa. 

Keterampilan menulis yang dimiliki seseorang bukanlah suatu proses yang otamatis dibawa 

sejak lahir melainkan diperoleh melalui tindak pembelajaran latihan intensif. Sejalan dengan itu, 

Siswanto (2008) menyatakan kemampuan menulis bukanlah kemampuan yang diwariskan secara 

turun menurun, tetapi merupakan hasil proses belajar dan ketekunan berlatih. Salah satu jenis 

keterampilan siswa untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan dalam 

bentuk tulisan adalah keterampilan menulis puisi (Simbolon, 2004). 

Dewasa ini, pembelajaran puisi sebagai bagian dalam pelajaran sastra bahasa Indonesia 

masih menghadapi berbagai macam masalah dalam proses pembelajaran di dalam kelas hingga 

saat ini, salah satunya adalah hasil atau nilai belajar siswa yang masih rendah. Hal ini terjadi 

karena saat membahas dan mempelajari tentang puisi di dalam kelas, para siswa tidak diajarkan 

pengalaman bersastra, misalnya mengapresiasi unsur pembacaan puisi secara langsung dan para 

siswa lebih banyak diberikan materi mengenai pengertian puisi dan jenis-jenis puisi dibanding 

memberikan siswa sehingga permasalahan tersebut tetap saja ada selama proses belajar dan 

mengajar di dalam kelas. Selain itu, pembelajaran menulis puisi yang dilaksanakan selama ini 

masih bersifat teori, dimana guru lebih cenderung menerangkan hal-hal yang bersifat teori. Pada 

umumnya, guru menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan teori menulis puisi, kemudian guru 

memberi tugas kepada peserta didik untuk menulis puisi. Proses belajar secara konvensional ini 

kurang mendapatkan hasil maksimal karena guru tidak memberikan bimbingan menulis puisi 

dengan cara menunjukkan proses pembuatan puisi kepada peserta didik, sehingga ketika diberi 

tugas menulis puisi mereka mengalami kesulitan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan pelaksanaan 

Kurikulum 2013 yang tidak hanya menuntut penguasaan materi tapi juga dibutuhkan praktik 

agar pembelajaran lebih bermakna.  

Uraian di atas mempunyai pengertian bahwa di dalam keterampilan menulis puisi 

diperlukan latihan yang intesif dan bimbingan yang sistematis dengan menggunakan metodologi 

pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan para siswa dan mampu meningkatkan semangat dan 

minat para siswa dalam belajar menulis puisi. Trianto (2007) menjelaskan bahwa menulis puisi 

sebenarnya termasuk jenis keterampilan. Agar dapat menulis puisi dengan baik harus melalui 

proses belajar dan berlatih. Makin sering menulis puisi, tentu akan terampil menulis puisi. 

  Suharianto (1981) menjelaskan bahwa puisi adalah hasil pengungkapan kembali segala 

peristiwa atau kejadian di dalam kehidupan sehari-hari. Puisi merupakan representasi peristiwa 

yang terjadi pada kehidupan nyata. Tentu kehidupan yang terjadi pada sebuah karya sastra 

khususnya puisi tidaklah sama persis dengan kehidupan nyata. 
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Senada dengan penjelasan diatas, Jalil (1985) menyatakan bahwa puisi adalah sebuah karya 

sastra yang merupakan pancaran kehidupan sosial, kejolak kejiwaan, dan  segala aspek yang 

ditimbulkan oleh adanya interaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sadar 

atau tidak sadar dalam suatu masa atau periode tertentu. Pancaran itu sendiri berlaku untuk 

sepanjang masa selama nilai-nilai estetis dari sebuah karya puisi itu masih berlaku dalam 

masyarakat 

 Menurut Waluyo (2003), puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, 

dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias. Kata-kata 

yang digunakan benar-benar merupakan kata-kata pilihan yang mempunyai kekuatan 

pengucapan. Walaupun kata-kata yang digunakan singkat atau padat, namun dapat mewakili 

makna yang lebih luas dan lebih banyak 

  Secara umum, puisi dapat diartikan sebagai hasil pengungkapan kembali pengalaman 

batin yang dialami oleh penulis sendiri atau yang dialami oleh orang lain ke dalam bentuk tulisan 

dengan bahasa yang esetetis dengan memperhatikan aturan-aturan kepuisian yang baku. 

 Pembagian puisi berdasarkan bahasa yang digunakan yang dilihat dari mudah atau 

sukarnya puisi itu dipahami. Dalam hal ini puisi dibagi menjadi dua macam, yaitu puisi 

transparan atau puisi diafan dan puisi prismatic (Badrun, 1989). Puisi transparan adalah puisi 

yang mudah dipahami, tidak ada kata-kata atau lambang yang sukar dipahami, sedangkan puisi 

prismatik lebih sukar dipahami karena banyak kata-kata yang memiliki makna ganda dan 

memerlukan penafsiran. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa puisi diafan atau puisi transparan adalah 

puisi yang maknanya mudah dipahami atau lebih bersifat terbuka, sedangakan puisi prismatik 

adalah puisi yang maknanya sukar dipahami, sehingga perlu pemahaman dan penafsiran yang 

mendalam untuk bisa memahami puisi prismatik. Jenis puisi yang akan dikaji dalam penelitian 

ini adalah puisi diafan. Menurut Komaidi (2008), ada beberapa langkah-langkah di dalam 

menulis puisi, yaitu: 

1) Memahami dengan baik maksud dan tujuan puisi. Bisa dengan mulai membaca puisi yang 

ada dibuku, majalah, atau media massa. Baca juga buku tentang puisi. Setelah banyak 

membaca puisi tentu sedikit atau banyak aka yahu apa itu puisi dan bagaimana 

membuatnya. 

2) Mencari inspirasi melalui pengalaman estetik sebagai pendorong pembuatan puisi.  

3) Ketika muncu idea tau inspirasi, ilham, langsung saja ditulis, sebab saat ide tersebut 

terlewat, untuk waktu tertentu ide tersebut akan hilang. 
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4) Tulislah puisi, jangan ragu, takut, atau malu. Tulis apa saja yang ada dipikiran, perasaan 

(sedih, gembira), kegelisahan, tulislah  perasaan dengan bebas tanpa beban. 

5) Baca dan lalu perbaiki jika terdapat beberapa kesalahan. Setelah selesai menulis puisi coba 

endapkan sebentar beberapa jam atau beberapa hari kemudian. Setelah itu, baca lagi puisi 

tersebut, rasakan sesuatu yang berbeda dalam puisi tersebut. 

6) Setelah selesai menulis puisi, coba uji puisi. Dengan mengirim ke media massa atau minta 

kritik saran dari teman, guru, orangtua, atau siapa saja. 

7) Kalau puisi tersebut tidak dikirimkan karena suatu alasan, bisa disimpan sebagai kenang-

kenangan. Puisi adalah karya seni yang sangat pribadi, kalau memang tidak laku dijual ke 

media atau penerbit, puisi tersebut masih pantas untuk disimpan sebagai dokumen pribadi 

misalnya dalam buku harian 

Menurut Arsyad (2002), pengajaran melalui audio visual adalah produksi dan penggunaan 

materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak seluruhnya 

tergantung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol serupa. Serupa dengan penjelasan 

tersebut, Djamarah (2006) menjelaskan bahwa media audio visual adalah media yang 

mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

media audio visual adalah media yang dalam penggunaannya melibatkan dua unsur, yaitu unsur 

suara (unsur yang didengar) dan unsur gambar (unsur yang dilihat). 

Salah satu contoh dari media audio visual adalah film dan video. Film dan video dapat 

menggambarkan suatu objek bergerak bersama-sama dengan suara.  Kedua jenis media ini pada 

umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan untuk hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. Mereka 

dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, 

mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan memperngaruhi sikap. 

Pada dasarnya, video critic adalah tanggapan atau pertimbangan baik buruk terhadap suatu 

hasil karya yang ditayangkan melalui gambar hidup atau melalui video. Metode  video  critic  

pertama  kali  dikemukakan  oleh  Silbermen (2009) dalam bukunya Active Learning, namun 

Silbermen tidak secara lengkap menjelaskan pengertian teknik video critic. Silbermen hanya 

menjelaskan langkah- langkah dalam melakukan teknik video critic yang meliputi. 

a) Memilih video yang akan ditunjukkan kepada peserta didik. 

b) Menyampaikan kepada mereka sebelum menonton video bahwa Anda ingin mereka 

mengulas secara kritis video tersebut. 

c) Meminta mereka untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi selama video tersebut 

berlangsung. 

d) Membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. 
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e) Meminta tiap kelompok mencatat dan mendiskusikan apa saja yang telah mereka peroleh 

pada saat menonton video. 

f) Meminta setiap kelompok untuk memaparkan tentang apa telah yang mereka diskusikan. 

g) Membahas bersama-sama tentang video tersebut. Bisa juga sesekali menayangkan ulang 

video agar pembahasan lebih nyata. 

Secara umum, kegiatan inti pembelajaran menulis puisi mengunakan media audio visual 

dengan metode video critic adalah sebagai berikut. 

(1) Guru menjelaskan tentang materi yang akan dipelajari; 

(2) Guru menayangkan video; 

(3) Guru meminta peserta didik untuk fokus memperhatikan video dan memperhatikan 

beberapa faktor, yang meliputi (a) apa yang dilihat, (b) apa yang didengar, (c) hal-hal 

yang berkesan, (d) perasaan setelah melihat tayangan video; 

(4) Guru meminta peserta didik untuk mengkritik dari video yang baru saja diputar secara 

individu atau berkelompok.; 

(5) Perwakilan peserta didik menyampaikan hasil kritikannya terhadap video yang telah 

ditayangkan; dan 

(6) Hasil krtitikan dibahahas bersama-sama. 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan wali kelas VII SMP Negeri 20 Kota Bengkulu 

bahwa siswa kelas VII masih mengalami kesulitan dalam menulis puisi. Hal ini dapat dilihat dari 

masih rendahnya nilai rata-rata siswa di kelas. Siswa masih kesulitan dalam menuangkan ide 

yang sesuai dan dalam memperhatikan syarat-syarat penulisan puisi yang tepat. Kesulitan siswa 

dalam menulis puisi tersebut merupakan tugas besar seorang guru yaitu dengan bagaimana 

memperbaki proses belajar mengajar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang 

tepat. Pemilihan strategi belajar mengajar harus didasarkan pada pertimbangan menempatkan 

siswa sebagai subjek belajar, yang tidak hanya menerima secara pasif apa yang diberikan oleh 

guru saja. Guru harus menempatkan siswa sebagai insan yang secara alami memiliki 

pengalaman, keinginan, pikiran, dan pengetahuan yang dapat berfungsi untuk belajar, baik secara 

individu maupun secara kelompok. Strategi yang dipilih oleh guru hendaknya yang dapat 

membuat siswa memiliki keyakinan dalam dirinya, mampu belajar dan memanfaatkan potensi 

seluas-luasnya. 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti merasa sangat penting melakukan 

penelitian ini. Penelitian ini akan akan membahas tentang penerapan media audio visual dengan 

metode video critic untuk meningkatan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 20 Kota Bengkulu. 
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Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana media audio visual dengan metode video critic meningkatkan 

keterampilan menulis puisi pada siswa kelas VII SMP Negeri 20 Kota Bengkulu tahun akademik 

2016-2017?” Kemudian, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk melihat bagaimana media audio visual dengan metode video critic dapat meningkatkan 

keterampilan menulis puisi pada siswa kelas VII SMP Negeri 20 Kota Bengkulu tahun akademik 

2016-2017. 

 

B. Metodologi Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Ada tiga kata yang 

membentuk pengertian tersebut, maka ada tiga pengertian pula yang dapat diterangkan.     (1) 

Penelitian: kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan metodologi tertentu untu 

memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu dari suatu hal yang 

menarik minat dan penting bagi peneliti. (2) Tindakan: sesuatu gerak kegiatan yang sengaja 

dilakukan dengan tujuan tertentu, yang dalam penelitian ini berbentuk rangkaian siklus kegiatan. 

(3) Kelas: sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari 

seseorang guru.  

Prosedur dala penelitian ini adalah pre-assessment, siklus I, siklus II, dan Siklus III.Setiap 

siklus teediri dari empat komponen, yaitu, Perencanaan (planning), Penerapan (acting), 

Observasi (observing) dan Refleksi dan evaluasi (reflecting and evaluating). Sedangkan prosedur 

analisis data, yaitu peneliti mengumpulkan data nilai individu siswa di setiap bagian akhir dari 

masing-masing siklus dengan memberikan mereka tes/ ujian. Lalu, peneliti menghitung nilai 

para siswa tersebut dan memasukkannya ke dalam bentuk persentase dengan pedoman pada 

interval nilai.  

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

a) Pre-Assessment 

Hasil pre-assesment atau sebelum penilaian terhdap keterampilan menulis puisi siswa 

dalam penelitian dapat ditunjukkan dengan grafik berikut.  
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Gambar 1. Persentase Keterampilan Menulis Puisi  Siswa pada  

                    Pre-Assessment 

   

  Dari bagan d iatas, persentase nilai siswa dalam menulis puisi dalam pre-

assessment dapat dilihat dari tabel berikut:  

Tabel 1. Persentase Nilai Siswa pada Pre-Assessment 

No. Interval Siswa Persentase 

1 Sangat Rendah  10 siswa 33% 

2 Rendah 11 siswa 37% 

3 Cukup Baik  6 siswa            20% 

4 Baik  2 siswa 7% 

5 Sangat Baik 1 siswa 3% 

 

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa keterampiplan siswa dalam menulis puisi 

masih rendah bahkan sangat rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yang 

mempengaruhi keterampilan siswa dalam menulis. Dengan mengetahui problem yang dihadapi 

oleh siswa dalam menulis, maka peneliti merasa bahwa sebuah metode pengajaran yang cocok 

mutlak diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi. Dengan adanya metode pengajaran 

bahasa Indonesia yang tepat, maka motivasi mereka juga akan meningkat. 

b) Siklus I 

 Persentase keterampilan menulis puisi siswa pada siklus I dapat ditunjukkan pada gambar 

berikut. 
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Gambar 2. Persentase Keterampilan Menulis Puisi Siswa pada Siklus I 

  Dari bagan diatas, persentase nilai siswa dalam menulis puisi dalam siklus I dapat dilihat 

dari tabel berikut: 

Tabel 2. Persentase Nilai Siswa pada Siklus I 

No. Interval Siswa Persentase 

1. Sangat Rendah  7 siswa 23% 

2. Rendah 7 siswa 23% 

3. Cukup Baik  6 siswa 20% 

4. Baik  8 siswa 27% 

5. Sangat Baik 2 siswa 7% 

 

Berdasarkan hasil nilai siswa pada siklus I, peneliti merasa bahwa Media audio visual 

dengan metode video critic adalah metode yang baik untuk mengajar menulis puisi untuk siswa 

kelas VII SMP Negeri 20 Kota Bengkulu dan harus diterapkan dalam proses belajar dan 

mengajar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, khususnya dalam menulis puisi. Di sisi 

lain, kondisi para siswa seperti motivasi, ketertarikan untuk menulis, keberanian, dan 

kepercayaan diri meningkat dengan baik. Karena peneliti masih menemukan banyak 

permasalahan tentang aspek di atas dimana para siswa masih merasa bingung dalam 

mengorganisasikan kata-kata dalam tulisan, maka peneliti akan melanjutkan ke siklus II.  
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c) Siklus II 

 Persentase keterampilan menulis puisi siswa, dapat ditunjukkan pada gambar di bawh ini. 

Gambar 3. Persentase Keterampilan Menulis Puisi Siswa pada Siklus II 

   Dari bagan di atas, persentase nilai siswa dalam menulis puisi dalam siklus II dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 3. Persentase Nilai Siswa pada Siklus II 

No. Interval Siswa Persentase 

1. Sangat Rendah  4 siswa 13% 

2. Rendah 6 siswa 20% 

3. Cukup Baik  8 siswa 27% 

4. Baik  9 siswa 30% 

5. Sangat Baik 3 siswa 10% 

  

Berdasarkan nilai diatas, peneliti harus meningkatkan bahan ajar atau instrument  dengan 

kualitas yang lebih biak lagi untuk digunakan pada siklus berikutnya. Disamping itu, peneliti 

harus mengatur kondisi kelas dengan biak agar tetap aktif dan kondusif, serta mampu 

memotivasi para siswa untuk lebih baik lagi. 
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c) Siklus III 

 Persentase keterampilan menulis puisi siswa pada siklus III, dapat ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           

Gambar 4. Persentase Keterampilan Menulis Puisi Siswa pada Siklus III 

  Dari bagan di atas, persentase nilai siswa dalam menulis puisi dalam siklus III 

dapat dilihat dari tabel berikut: 

Table 4. Persentase Nilai Siswa pada Siklus III 

No. Interval Siswa Persentase 

1. Sangat Rendah  0 siswa 0% 

2. Rendah 3 siswa 10% 

3. Cukup Baik  10 siswa 33% 

4. Baik  9 siswa 30% 

5. Sangat Baik 8 siswa 27% 

 

Berdasarkan dari nilai di atas, peneliti dan guru bahasa Indonesia kelas VII SMP Negeri 

20 Kota Bengkulu melihat peningkatan yang signifikan dalam kegiatan dan keterampilan siswa 

dalam menulis puisi. Para siswa mampu mengurangi permasalahn yang mereka hadapi di dalam 

menulis puisi selama kegiatan belajar dan mengajar. Akan tetapi, di sisi lain, ada sebagian siswa 

yang masih beruasaha untuk mampu menjadi lebih baik lagi dalam menulis puisi dimana mereka 

masih sedikit bingung ketika mereka menulis puisi. Namun, secara keseluruhan para siswa telah 

mampu mengurangi permasalahan yang mereka hadapi selama ini dalam menulis puisi dan 

mereka telah mencapai indicator keberhasilan yaitu telah mencapai standar Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) pada mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu 70 (tujuh puluh).  
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2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil yang telah didapat oleh peneliti di masing-masing siklus dalam 

penelitian ini, kita dapat melihat bahwa para siswa sangat tertarik dalam meningkatkan 

kemampuan mereka dalam menulis puisi dengan menggunakan media audio visual dengan 

metode video critic. Mereka memiliki kepercayaan diri yang baik untuk mampu menulis dengan 

baik, memiliki motivasi yang tinggi untuk tetap belajar dan meningkatkan kemampuan dan tidak 

memiliki rasa takut ketika melakukan kesalahan. Dan yang paling utama adalah kemampuan 

mereka yang meningkat dari satu sisklus ke siklus berikutnya. Di samping itu, media audio 

visual dengan metode video critic dapat meningkatkan motivasi para siswa untuk menjadi lebih 

aktif dan memiliki partisipasi yang sangat besar dalam kegiatan menulis puisi khususnya selama 

kegiatan belajar dan mengajar di dalam kelas. 

 

D. Kesimpulan 

  Metode atau teknik pengajaran adalah salah satu komponen yang sagat penting dalam 

kegiatan belajar dan mengajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran dan para siswa 

merasa nyaman selama kegiatan belajar dan mengajar tanpa harus memiliki pemikiran bahwa 

menulis puisi adalah kegiatan yang sangat sulit. Salah satu metode pengajaran yang dapat 

diterapkan dalam kegiatan belajar dan mengajar bahasa Indonesia adalah media audio visual 

dengan metode video critic. Metode ini memberikan kesempatan yang besar untuk para siswa 

untuk dapat menulis puisi dengan baik dan benar. 
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Abstract 

 

Learning literature that leads to the character development of students is learning that is able to foster 

a culture of reading and writing are functionally capable of improving comprehension and 

understanding of humans and humanity, to know the values, get new ideas, increase knowledge of 

social, cultural, development of taste and intention, as well as creating the character and personality. 

In addition, instructional literature should also pay attention to facets appropriate to the cognitive 

development of learners, such beautiful language, touching readers, bringing the noble values of 

humanity, and encourage readers to be good. This is possible because the essence of the nature of 

literature is as mental and intellectual enlightenment media readers. 

 

Keywords: Learning Literature, the Character of Students, Intellectuals 

 

A. Pendahuluan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar 

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 

mengarah kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencapaian amanat ini secara 

teoretis dapat dicermati secara komprehensif melalui peningkatan kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Dilihat dari kacamata pendidikan, peningkatan 

tersebut haruslah diterjemahkan secara operasional dan diimplementasikan melalui proses 

pembelajaran yang memadai.  

Pembelajaran yang memadai bukan hanya mengembangkan salah satu kecerdasan, akan 

tetapi seluruh kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia secara operasional dapat digambarkan 

melalui tiga dimensi, yakni kognitif, psikomotorik, dan afektif. Melalui pengembangan kognitif, 

kapasitas berpikir manusia harus berkembang. Melalui pengembangan psikomotorik, kecakapan 

hidup manusia harus tumbuh. Melalui pengembangan afektif, kapasitas sikap manusia harus 

mulia. Hal ini sejalan dengan dasar pendidikan Indonesia, yakni mencerdaskan bangsa yang 

beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Dengan kata lain, peserta didik bersekolah bukan 

hanya untuk menghadapi bahasan soal-soal ujian; peserta didik bersekolah merupakan strategi 

untuk mempersiapkan dirinya memasuki kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang 

yang lebih baik. Sastra sebagai pelajaran di sekolah merupakan materi yang memiliki peranan 

penting untuk memicu kreativitas peserta didik. Penyebabnya adalah sastra memiliki sisi 

kemanusiaan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca. 
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Oleh karena itu, sastra mampu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap 

pengembangan kepribadian dan kreativitas peserta didik. Dengan membaca karya sastra, 

penginderaan seseorang menjadi peka terhadap realitas kehidupan. Rendra1 mengatakan bahwa 

panca indera yang peka akan melahirkan kepekaan penghayatan kehidupan sehingga mutu 

perbendaharaan pengalaman menjadi unggul. Akan tetapi, panca indera yang tidak peka hanya 

mampu menangkap lingkungannya secara global, kurang mampu menangkap secara detail. 

Kegiatan ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan membaca, menulis, dan mengapresiasi 

karya sastra. Oleh karena itu, sastra berfungsi sebagai materi pelajaran yang memberikan 

pengetahuan. Secara mekanisme, pengajaran sastra di sekolah dapat mencapai tiga pokok 

kemampuan belajar, yaitu pada kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan 

psikomotorik. Kemampuan afektif adalah kemampuan dasar manusia yang berkaitan dengan 

emosional seseorang. Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia 

berdasarkan pikiran. Kemampuan psikomotorik adalah kemampuan mengatur sisi kejiwaan 

untuk bertahan terhadap berbagai persoalan. Ketiga kemampuan tersebut secara serempak dapat 

ditemukan dalam pengajaran sastra. Akan tetapi, pembelajaran sastra di sekolah belum berjalan 

dengan baik.  

Beberapa dekade ini, sastrawan di Indonesia mengalami kebimbangan mengenai 

kesusastraan Indonesia yang berjalan di tempat. Selain adanya stagnasi kritik sastra yang dimulai 

tahun 1990-an, penyebab terjadinya kebimbangan tersebut adalah kegagalan dalam pengajaran 

sastra di sekolah. Alasan utama mengapa pembelajaran sastra di sekolah menjadi penting karena 

peserta didik adalah tulang punggung bangsa. Karena itu, pembelajaran sastra sejak dini di 

sekolah menjadi sangat penting. 

Dari penjelasan di atas haruslah segera disadari oleh para pendidik bahasa Indonesia. 

Wujud dari kesadaran itu adalah dikembangkannya berbagai strategi untuk meningkatkan 

pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu di antaranya adalah pembelajaran sastra dapat 

dijadikan sebagai media di dalam pengembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, pada 

artikel ini akan dipaparkan mengenai hakikat karya sastra dan pendidikan karakter, materi 

bersastra di dalam kurikulum yang mengarah pada pengembangan karakter, serta pembelajaran 

bersastra yang relevan untuk membangun karakter peserta didik. 

 

B. Hakikat Karya Sastra dan Pendidikan Karakter 

Kehidupan di era global menuntut berbagai perubahan pendidikan bersifat mendasar. 

Perubahan-perubahan antara lain: perubahan dari pandangan masyarakat lokal ke masyarakat 

global, perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipan demokratis, dan perubahan dari 
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pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan. Untuk melaksanakan perubahan dalam 

bidang pendidikan tersebut, sejak tahun 1998, UNESCO telah mengemukakan dua basis 

landasan: pertama, pendidikan harus diletakkan empat pilar yaitu belajar mengetahui (learning 

to know), belajar melakukan (learning to do), belajar hidup dalam kebersamaan (learning to live 

together), dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be); kedua, belajar seumur hidup (live 

long learning) (Mulyasa, 2013: 2). 

Sementara itu, dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab I Pasal I Ayat I dikatakan, “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

Negara”. Dari pemaparan basis pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UNESCO, secara 

ekmplisit sangat relevan dengan cita-cita yang diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003. 

Proses pembelajaran secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia merupakan bagian dari 

pendidikan berbasis karakter. 

Dalam konteks kebudayaan, sastra memiliki posisi penting dalam pembentukan karakter 

bangsa. Demikian pula dalam porsi pembentukan mental, sebab dunia dalam sastra merupakan 

dunia yang dibangun atas dialektika ruang keindahan dan nilai. Sastra hadir dengan fungsinya 

sebagai bagian untuk mendidik masyarakat. Menurut (Ratna, 2014: 209) mengatakan bahwa 

karya sastra bersumber dari fungsi-fungsi karya sastra. Karya sastra sebagai kreativitas imajinatif 

yang sesungguhnya dari masyarakat, demikian juga karya budaya sebagai warisan, baik secara 

mandiri maupun proses antarhubungan, merupakan sumber utama karya pendidikan karakter. 

Dalam konteks ini, wahana edukatif karya sastra ialah media dalam pembentukan karkter. Baik 

pemahaman terhadap budaya bangsa maupun terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam 

kebudayaan. Sastra tidak hanya dipandang sebagai sebuah karya seni bahasa yang kosong nilai. 

Akan tetapi tidak demikian sempit, sastra sebagai hasil budaya sangat memiliki peran penting 

terhadap perkembangan kebudayaan. Bentuk realitas, nilai kemasyarakatan, sampai dengan 

keragaman kebudayaan suatu masyarakat merupakan aspek yang patut untuk kembali digali 

sebagai penguatan kebudayaan. Melihat hal ini, Wibowo (2013: 109) sastra harus bisa berperan 

human control persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Pandangan ini jelas sangat sesuai 

dengan prinsip bahwa setiap karya sastra yang dihasilkan oleh sastrawan terkandung misi. Dalam 

kontek demikian, Ratna (2014: 209) memberi penegasan bahwa setiap aktivitas memiliki fungsi, 

tujuan, dan hasil akhir, termasuk evaluasi dalam rangka perkembangan aktivitas tersebut. 
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Demikian pula halnya sastra, relevansinya ditunjukkan melalui makna tambah yang berhasil 

ditunjukkan, baik oleh pecipta, sebagai subjektivitas, maupun penikmat, sebagai makna 

subjektivitas sekaligus objektivitas. Tidak ada karya sastra tanpa tujuan.  

Sastra yang merupakan bentuk ekspresi dan komunikasi yang digambarkan dalam 

fiksionalitas, akan tetapi sastra dituntut mengandung nilai-nilai kehidupan yang adilung sebagai 

bagian pendidikan karakter. Berkaitan dengan sastra mengandung nilai adiluhung, Wibowo 

(2013: 104) memberi batasan, bahwa sastra adiluhung adalah dunia yang bersifat dinamis, relatif, 

dan bukan ekslusif. Nilai sastranya pasti terkait dengan kepribadian manusia. Karena ketinggian 

tingkat apresiasinya, sastra adiluhung sangat bermutu lantaran mampu menghaluskan rohaniah; 

mempertajam visi, misi dan ruang imajinasi, membuat manusia santun jiwanya, bertambah 

pengetahuannya, berkepribadian mulia, dan luas jiwanya. Oleh sebab itu, ada yang mengatakan 

bahwa peran sastra sebagai human control guna mengembalikan martabat manusia, baik di mata 

manusia lain, maupun di sisi Tuhan. Sastra adalah ruang pencarian dan bentuk pemikiran kritis 

yang dalam ruang tersebut mengemban nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, sosial, serta nilai 

hakiki kehidupan lain. Maka dengan bahasa sebagai mediumnya, diharapkan satrawan harus 

mampu menghindari kepicangan ranah yang tanpa makna. Bahasa difungsikan satrawan sebagai 

bentuk olah pikir sehingga misi luhur yang diupayakannya dapat tertuang. Misi luhur tersebut 

adalah mengasah karakter kebangsaan pada generasi muda. 

Usaha untuk mewujudkan sebagaimana tersemat dalam undang-undang di atas secara 

yakni menyiapkan generasi yang berkarakter. Jika dikontekskan dengan abad 21 ini di mana 

dunia tengah memasuki era global, pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter 

kebangsaan sangat urgen dilakukan. Pertukaran informasi tidak disadari membawa pula 

pengaruh kebudayaan dari masyarakat bangsa dari belahan dunia. Pengadopsian terhadap nilai 

dari budaya lain pun tidak bisa terhindarkan oleh generasi bangsa. Melihat fenomena ini, 

pemerintah melalui Kurikulum 2013 merupakan usaha untuk mengantisipasi generasi digital dan 

usaha sadar merespon kehidupan global. Penanaman pendidikan karakter di Indonesi salah 

satunya diwujudkan melalui Kurikulum 2013 seperti pendapat Muhaimin (dalam Abdullah Idi, 

2014: 264) mengatakan, perubahan KTSP ke Kurikulum 2013 sesungguhnya guna merespons 

dan mengantisipasi perkembangan, tuntutan kebutuhan masyarakat.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa sastra dengan demikian 

dapat berfungsi sebagai media pemahaman budaya suatu bangsa (yang di dalamnya terkandung 

pula pendidikan karakter). Melalui novel, misalnya, model kehidupan denganmenampilkan 

tokoh-tokoh cerita sebagai pelaku kehidupan menjadi representasi dari budayamasyarakat 

(bangsa). Tokoh-tokoh cerita adalah tokoh-tokoh yang bersifat, bersikap, dan berwatak. Kita 
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dapat belajar dan memahami tentang berbagai aspek kehidupan melalui pemeranan oleh tokoh 

tersebut, termasuk berbagai motivasi yang dilatari oleh keadaan sosialbudaya tokoh itu. 

Hubungan yang terbangun antara pembaca dengan dunia cerita dalam sastra adalah hubungan 

personal. Hubungan demikian akan berdampak kepada terbangunnya 

daya kritis, daya imajinasi, dan rasa estetis. Melalui sastra, peserta didik tidak hanya 

belajarbudaya konseptual dan intelektualistis, melainkan dihadapkan kepada situasi atau 

modelkehidupan konkret. Sastra dapat dipandang sebagai budaya dalam tindak (culture in 

action), 

dan membaca sastra Indonesia misalnya, berarti mempelajari kehidupan bangsa 

Indonesia.Tentulah fungsi sastra tersebut perlu mendapatkan penegasan di dalam orientasi 

penciptaannya agar terbangun karakter yang kuat bagi pembaca. Menurut Herfanda (2008:132) 

bentuk penegasan di dalam penciptaan sastra perlulah diorientasikan kepada hal hal yang bersifat 

pragmatik, yakni orientasi pada kebermanfaatan sastra sebagai media pencerahan dan 

pencerdasan masyarakat. Herfanda (2008:133) mempertegasnya denganmemaparkan pemikiran 

Sutan Takdir Alisyahbana (STA) yang dipandangnya sebagai tokohrenaisans Indonesia. Di 

dalam bersastra, STA memilki prinsip bahwa seni sastra bukan sekadar untuk seni, tetapi juga 

untuk kebermanfaatan intelektual dan pencerdasan masyarakat. Oleh karena itu, menurut STA, 

sastra tidaklah bisa bermewah-mewah dengankeindahan untuk mencapai kepuasan seseorang 

dalam mencipta, tetapi harus dilibatkan secara aktif dalam seluruh pembangunan bangsa. Sastra 

haruslah membuat pembaca lebihoptimis dan mampu menghadapi hidup dengan semangat juang 

yang tinggi untuk mengatasiberbagai masalah dan situasi kritis. STA membuktikannya melalui 

novel Layar Terkembang serta novel Kalah dan Menang. 

 

 C. Materi Bersastra yang Mengarah pada Pengembangan Karakter 

Pengajaran sastra dalam pendidikan diterapkan bersamaan dengan pengajaran bahasa. A. 

Teeuw mengatakan, sastra umumnya dan puisi khususnya menggunakan bahasa dan penjelmaan 

bahasa yang khas tidak mungkin kita pahami dengan sebaik-baiknya tanpa pengertian, konsepsi 

bahasa yang tepat. Oleh karena itu, hubungan bahasa dan sastra tidak dapat dipisahkan, dan 

keduanya sebagai syarat yang berkesusunan. Antara bahasa dan sastra dalam pengajarannya 

memiliki aspek yang sama, yaitu aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Dengan adanya kesamaan aspek tersebut bahasa dan sastra saling melengkapi. Bahasa dan sastra 

menjadi satu kepaduan untuk menciptakan manusia yang komunikatif terhadap perkembangan 

zaman. Bahasa berada pada tata cara menyampaikan informasi ataupun pemikiran kepada orang 

lain. Sastra berada pada cara memahami dinamika kehidupan dan metode-metode mengetahui 
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gejala yang akan terjadi sehingga dapat menumbuhkan kecerdasan adaptif terhadap lingkungan. 

Dengan kemampuan itulah manusia mampu menghadapi gejolak dunia. Akan tetapi, dalam 

praktiknya sastra lebih mengarah pada kemampuan pengembangan diri untuk berinteraksi 

langsung dengan dinamika kehidupan. E. Mulyasa5 menjelaskan, kegiatan pengembangan diri 

dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan 

kehidupan sosial, belajar, dan pembentukan karir peserta didik. Burhan Nurgiyantoro6 

mengatakan sastra sebagai karya seni tidak semata-mata hanya berurusan dengan bahasa saja, 

melainkan juga unsurunsursastra yang lain, yang tak kalah pentingnya. Sastra tidak hanya 

tersusun oleh bahasa yang membentuk arti. Sastra juga tersusun oleh fenomena kehidupan yang 

membutuhkan perenungan. Dalam hal ini, bahasa hanya sebagai “pakaian” dan isinya terletak 

pada fenomena kehidupan yang terangkum dalam dunia bahasa. 

Kegiatan bersastra memerlukan pula pemahaman yang baik dari pendidik berkenaan 

dengan fungsi utama sastra yang termasuk dalam kelompok mata pelajaran estetika. 

Fungsiutama sastra adalah untuk penghalusan budi, peningkatan rasa kemanusiaan dan 

kepeduliansosial, penumbuhan apresiasi budaya, penyaluran gagasan, penumbuhan imajinasi, 

sertapeningkatan ekspresi secara kreatif dan konstruktif. Pembelajaran sastra dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalammenikmati, menghayati, dan memahami karya sastra. Namun, kegiatan bersastra juga 

belumberkembang secara maksimal oleh karena kemampuan dan kebiasaan membaca dan 

menulismereka masih relatif rendah. Temuan Ismail (2003) menunjukkan bahwa peserta didik 

tidakmembaca karya sastra alias nol judul per tahun. Padahal, mereka diwajibakan untuk 

membacanya sebanyak 15 judul buku karya sastra. 

Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa membaca sudah dikuasai selepas masa 

kanak-kanak yang ditandai dengan dapat mengenali huruf-huruf tertulis. Pandangan ini 

berdampak negatif bagi pengembangan budaya masyarakat. Mereka tidak perlu lagi 

belajarmembaca melalui kegiatan membaca berbagai karya sastra. Sebagian besar keluarga pun 

tidak menyediakan buku dan mengondisikan anak-anaknya untuk membaca selepas tamatsekolah 

dasar. Pandangan ini terus berlanjut pada generasi berikutnya. Bahkan, pandangan ini terus 

dianut oleh para pendidik, termasuk pendidik bahasa Indonesia.  

Di dalam konteks budaya masyarakat seperti ini, Kleden (1999:8-9) mengelompokkan 

penduduk Indonesia ke dalam tiga jenis. Pertama, penduduk yang secara teknis dapat membaca 

dan menulis kalau diminta membacakan atau menuliskan nama, tempat kelahiran, nama orang 

tua, dan jenis pekerjaan. Inilah orang-orang yang telah mendapat latihan membaca-menulis. 

Akan tetapi, karena bahan bacaan yang tersedia sedemikian langka, mereka jarang sekali 
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mempraktikkan kemampuan membacanya. Dengan kata lain, orangorang ini secara teknis dapat 

membaca (dan barangkali dapat menulis). Kedua, penduduk yang secara teknis dan fungsional 

dapat membaca dan menulis. Misalnya, anak-anak sekolah yang harus sanggup membaca buku 

(teks) pelajaran, orang-orang keuangan di suatu lembaga atau perusahaan yang harus membaca 

dan menuliskan pemasukan dan pengeluaran, atau seorang insinyur otomotif akan membaca 

buku petunjuk mobil. Bagi kelompok ini, membaca dan menulis adalah sebuah fungsi yang harus 

dijalankan dalam konteks pekerjaan. Mereka belum menjadikan membaca dan menulis sebagai 

kebiasaan untuk berkomunikasi dan berekspresi melalui tulisan. Ketiga, penduduk yang di 

samping mempunyai kesanggupan baca-tulis secara teknis dan fungsional, menjadikan baca-tulis 

sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka tidak hanya membaca dan menulis dengan hal-hal 

yang terkait dengan pekerjaan, tetapi oleh kebutuhan secara budaya. Kalau pengelompokan 

tersebut dihubungkan dengan data mengenai kemampuan membaca dan menulis, kemungkinan 

besar kemampuan yang dimaksud adalah kemampuandalam kelompok pertama, yakni 

kesanggupan dalam hal kemampuan membaca dan menulissecara teknis.  

Kondisi demikian mencerminkan bahwa kemampuan serta kebiasaan membaca dan 

menulis peserta didik masih sangat rendah. Jika menengok kegiatan bersastra yang dilakukan 

selama ini, sesungguhnya kurikulum telah memungkinkan peserta didik untuk mahir dan terbiasa 

membaca dan menulis. Yang menjadi persoalan adalah implementasinya di kelas maupun di 

rumah. Pendidik dan peserta didik menghabiskan relatif banyak waktu kegiatan kelasnya untuk 

keterampilan seperti bahasan kosakata, hubungan huruf-bunyi, dan jawaban terhadap pertanyaan 

secara tertulis. Relatif sedikit waktu yang dihabiskan untuk pendramatisasian cerita, membaca 

senyap mandiri prosa, menyimak cerita yang dibaca, membaca di perpustakaan, atau bekerja 

dalam kelompok kecil membaca.  

Peserta didik jarang diminta untuk membaca sesuatu di rumah sebagai bagian dari 

program sastranya. Bahkan, menurut Harjasujana (1988:11) dalam era kekinian, dengan 

kehadiran TV, aktivitas anak-anak di rumah lebih banyak berupa kegiatan menonton sehingga 

kegiatan membaca ataupun menulis tidak terjadi. Selain membaca dan menulis, kemampuan 

bersastra lain yang harus dikembangkan adalah kemampuan mendengarkan dan berbicara. 

Melalui pembelajaran ini, peserta didik harus mampu menjadi pendengar dan pembicara yang 

handal. Kemampuan ini bukan sematamata untuk kepentingan hubungan sosial dan pribadi, 

tetapi lebih jauh daripada itu, yakni untuk kepentingan mengembangkan karakter peserta didik 

yang siap menghadapi masa depan. Esensi terpenting dari materi bersastra di dalam kurikulum 

adalah prinsip membaca dan menulis serta mendengarkan dan melisankan dengan penekanan 

pada membaca danmenulis sastra. Esensi ini sangat relevan dengan hakikat karya sastra dan 
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program-programpembentukan karakter peserta didik. Relevansi itu tampak pada pembentukan 

mental danintelektual melalui kegiatan membaca dan menulis serta penghalusan budi, 

peningkatan rasakemanusiaan dan kepedulian sosial, penumbuhan apresiasi budaya, penyaluran 

gagasan, penumbuhan imajinasi, serta peningkatan ekspresi secara kreatif dan konstruktif. Oleh 

karenaitu, penataan yang tepat terhadap materi bersastra secara efektif berperan di dalam 

pembentukan karakter peserta didik. 

Dalam kegiatan pengajaran, antara komponen tujuan, bahan yang diajarkan, dan 

penilaian terhadap hasil kegiatan pembelajaran berkaitan erat. Sastra sebagai pelajaran di sekolah 

membutuhkan ketiga unsur di atas saling berkaitan erat dan memiliki kejelasan. Hal ini 

mengingat sastra diwacanakan sebagai bidang yang tidak jelas dan terlalu bebas. Mitos ini 

bersumber pada beberapa orang yang menjadi sastrawan dengan penampilan yang gondrong, 

pakaian compang-camping, kumal, dan sebagainya, meskipun secara eksistensinya sastrawan 

dinilai dari karya, bukan dari penampilan. Mitos seperti di atas menjadikan sastra secara 

akademik kurang mendapatkan tanggapan positif dari peserta didik dan guru. Kejelasan tujuan 

pengajaran (sastra) penting sebab ia akan memberikan pedoman bagi pemilihan bahan yang 

sesuai. Dengan adanya tujuan yang jelas, pengajaran sastra akan lebih terkonsentrasi pada materi 

yang telah disiapkan untuk mencapai kemampuan afektif, kognitif, atau psikomotorik. Secara 

praktis, penulis mengamati bahwa hal-hal yang berpengaruh terhadap pengajaran sastra di 

sekolah ada empat faktor, sebagai berikut. 

1. Faktor Kurikulum 

Dengan adanya kurikulum yang berganti-ganti telah menyebabkan guru dalam 

menerapkan kurikulum di sekolah menjadi bingung. Sejauh ini, pemerintah sudah melakukan 

pembaruan kurikulum sebanyak enam kali. Dari kurikulum 1994 diganti dengan kurikulum 

1995, setelah itu diganti dengan kurikulum 1997 dan 1999. Pada tahun 2004, pemerintah 

mengganti kurikulum yang lama dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Tidak lama 

kemudian, hanya dalam selang waktu dua tahun, pada tahun 2006, pemerintah mengadakan 

pembaruan lagi, yaitu dengam mengganti KBK menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). 

2. Faktor Guru 

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik (Djamarah, 

2005: 31). Dalam kurikulum lama, gurumemiliki peran sebagai pengajar dan pemateri. Guru 

memberikan materi secara penuh dengan berbagai metode yang telah dimilikinya. Dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, guru memiliki peran sebagai fasilitator atas berjalannya 

proses belajar-mengajar di sekolah. Untuk menjadi fasilitator yang baik, guru harus mengetahui 
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tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa di sekolah sehingga pada akhirnya seorang guru 

juga mampu menjadi motivator yang baik. 

3. Faktor Anak Didik 

Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok 

orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Dalam hal ini, anak didik sebagai manusia yang 

membutuhkan pendidikan untuk dibimbing dan dibina menjadi insan yang lebih baik. Pembinaan 

tersebut melalui sebuah proses, melalui pembenahan pengalaman, dan latihan untuk menghadapi 

kehidupan. 

4. Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana menjadi bagian penting untuk menunjang pembelajaran sastra. 

Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan memudahkan proses belajar. Dalam 

hal ini, sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran sastra adalah buku di 

perpustakaan. Melalui buku, seseorang dapat membaca dan mendapatkan pengetahuan yang luas. 

 

D. Pembelajaran Bersastra yang Relevan bagi Pengembangan Karakter 

Menurut pengamatan penulis, penelitian mengenai pembelajaran sastra di sekolah masih 

sangat minim. Penelitian yang dilakukan selama ini lebih mengarah pada penelitian terhadap teks 

sastra. Dengan adanya penelitian pembelajaran sastra di sekolah akan dapat diketahui mengenai 

indikasi secara rinci sekaligus sebab-sebab sastra Indonesia tidak berkembang. Melalui 

penelitian tersebut diharapkan dapat terselesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini 

terpendam. Banyak faktor yang menjadi pemicunya, misalnya guru kurang terampil 

mengontekstualisasikan materi pelajaran, kurangnya minat belajar siswa, atau faktor lingkungan 

yang tak pernah mengenal dunia sastra. 

Permasalahan lain yang seringkali menjadi kendala di dalam pembelajaran sastraselama 

ini di sekolah adalah pendidik kurang mengetahui bagaimana mendapatkan serta menentukan 

buku-buku sastra tersebut. Oleh karena itu, perlulah kiranya suatu usaha untuk menghimpun 

buku-buku sastra yang diperlukannya. Di dalam penentuannya diperlukan suatu usaha yang 

terencana dan terarah, yakni memilih buku karya sastra yang relevan bagipengembangan 

karakter peserta didik. Alasannya adalah tidak semua karya sastra dapat dibaca secara merata 

oleh peserta didik. Buku merupakan sarana dalam proses pendidikan yang sangat penting. Di 

sampingitu, ditunjang lagi dengan berbagai kenyataan bahwa sampai sekarang buku tidak 

dapattergantikan posisinya oleh media lain. Buku juga merupakan media pendidikan yang 

murahdan dapat dipelajari kembali kapan saja serta di mana saja dengan keuntungan positif, 

sepertiuntuk mengasuh, memelihara, dan mengembangkan pikiran, imajinasi, serta kepribadian. 
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Namun, buku juga dapat melumpuhkan atau merusak pikiran, imajinasi, serta kepribadianjika 

isinya buruk dan tidak sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik. Oleh karenaitu, 

diperlukan proses pemilihan terhadap buku karya sastra Indonesia yang bermutu untukkegiatan 

bersastra. 

Berdasarkan paparan tersebut dapatlah dikemukakan bahwa pembelajaran sastra yang 

mengarah pada pengembangan karakter peserta didik adalah pembelajaran yang 

mampumenumbuhkan budaya baca-tulis secara fungsional yang mampu meningkatkan 

pemahamandan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan, mengenal nilai-nilai, 

mendapatkan ide-idebaru, meningkatkan pengetahuan sosial budaya, berkembangnya rasa dan 

karsa, serta terbinanya watak dan kepribadian. Di samping itu, pembelajaran sastra juga 

haruslahmemperhatikan segi-segi yang tepat dan sesuai dengan perkembangan kognitif peserta 

didik, seperti bahasanya yang indah, mengharukan pembacanya, membawakan nilai-nilai 

luhurkemanusiaan, serta mendorong pembacanya untuk berbuat baik. Hal ini dimungkinkan oleh 

karena esensi dari hakikat sastra adalah sebagai media pencerahan mental dan intelektual 

pembacanya. 

 

E. Kesimpulan 

Untuk membangun karakter dan kepribadian peserta didik yang berakhlaq mulia, 

berkarakter kuat, seperti kreatif, kompetitif, disiplin, menjunjung semangat kebangsaan, serta 

siap untuk menjadi manusia yang tangguh di era global abad ke-21 dan untuk segera dapat 

memperbaiki berbagai permasalahan kepribadian dan moral peserta didik yang sedangmelanda 

bangsa akhir-akhir ini, diperlukan buku-buku sastra yang memenuhi kriteria yangsesuai untuk 

peserta didik. Sesuai dengan hakikat karya sastra, materi bersastra di dalam kurikulum, dan 

pembelajaran bersastra yang diharapkan dapatlah dikemukakan beberapakriteria pemilihan karya 

sastra yang mengarah pada pengembangan karakter bagi pesertadidik berikut ini. Pertama, 

bahasanya indah, dengan ekspresi otentik, dan memperkenalkanestetika pada pembacanya 

sehingga membentuk kepekaan dalam dirinya, yang akanberkembang menjadi empati pada 

permasalahan kemanusiaan. Kedua, mengharukanpembacanya, dan menyebabkannya 

merenungkan makna karya tersebut, serta memperolehkearifan dan pencerahan di dalam: 

identitas kebangsaan, kreativitas, keberanian berkompetisi,solidaritas kemanusiaan, serta 

keimanan dan ketaqwaan. Ketiga, membawakan nilai-nilailuhur kemanusiaan, yang akan 

mengembangkan empati di dalam diri pembaca terhadappermasalahan manusia. Nilai-nilai luhur 

tersebut antara lain: akhlaq mulia, sikap lemahlembut,suka memaafkan, anti kekerasan, disiplin 

diri, etos kerja, menghargai orangtua danpendidik, serta mendengar pendapat orang lain. 
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Keempat, mendorong pembacanya untukberbuat baik kepada sesama manusia dan makhluk 

lainnya, di dalam berbagai kegiatanpribadi maupun kemasyarakatan.Berdasarkan analisis 

mengenai hakikat sastra, materi bersastra di dalam kurikulum,serta pembelajaran bersastra yang 

diharapkan. 

Dapatlah ditarik beberapa simpulan. Secara hakiki sastra merupakan media pencerahan 

mental dan intelektual peserta didik yang menjadi bagian terpenting di dalam pendidikan 

karakter, seperti kebangkitan suatu bangsa ke arah yang lebih baik, penguatan rasa cinta tanah 

air, serta sumber inspirasi dan motivasi kekuatan moral bagi perubahan sosial-budaya melalui 

kegiatan literasi sehingga budaya baca berkembang. 
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Abstract 

 

Indeed Indonesian language learning for language learners should be a unified whole and 

integrated. This means that learning is not only focused on four aspects of language skills only, 

namely the aspect of listening, speaking, reading, and writing. But it also needs to be added to 

both literature learning literature on learner BIPA is to introduce the whole of the literature 

unearthed from primary sources in various regions in Indonesia. Cultural potential, and 

uniqueness of an area can we convey through learning literature. Papua is a province of 

Indonesia, located in the eastern region. The area is known for its natural amazingly beautiful. In 

addition, people also have the custom and culture is very distinctive and unique. This story has 

been made into a movie with the title 'humming in the cloud'. The film is very interesting because 

removed from the true story of the struggle of a young Papua. The expected result is that after 

watching this film, the learners can discuss and tell BIPA back on display earlier films, which in 

the end when the evaluation is able to answer all questions both verbally and in writing. 

 

Keywords: regional culture, janias, a real character, movie  

 

A. Pendahuluan 

Pembelajaran sastra merupakan bagian dari pembelajaran bahasa. Artinya seorang 

pengajar bahasa harus siap mengajarkan sastra kepada peserta didiknya. Pengajar bahasa akan  

dikatakan  sempurna apabila dia mampu mengajar bahasa Indonesia dengan baik, sebaik dia 

mengajarkan sastra. Pembelajaran sastra penting bagi siswa karena berhubungan erat dengan 

keharuan. Sastra dapat menimbulkan rasa haru, keindahan, moral, keagamaan, khidmat terhadap 

Tuhan, dan cinta terhadap sastra bangsanya (Broto, 1982:67). Di samping memberikan 

kenikmatan dan keindahan, karya sastra juga memberikan keagungan kepada siswa pada 

khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Sastra Indonesia secara umum dapat dipakai 

sebagai cermin, penafsiran, pernyataan, atau kritik kehidupan dengan bangsa. Konteks ini sangat 

tepat, jika kita kaitkan dengan pembelajaran sastra untuk pembelajar BIPA di Indonesia. Melalui 

pembelajaran sastra, kita buka wawasan peserta didik kita tentang Indonesia, karena sejatinya 

bicara sastra bicara tentang kehidupan suatu bangsa. Keberhasilan sebuah kegiatan belajar 

mengajar bahasa dan sastra kepada pembelajar asing adalah apabila kita mampu membawa 

nuansa kehidupan bangsa Indonesia secara utuh, dan salah satunya melalui pengenalan sastra. 

Kita pahami bersama bahwa karya sastra di Indonesia hampir sebagian besar bicara tentang 

mailto:denhas1665@yahoo.co.id
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kehidupan orang Indonesia yang digali dari berbagai sumber yang ada di daerah di seluruh 

penjuru tanah air ini. 

Pengajaran bahasa Indonesia kepada pembelajar asing harus memperhatikan minat serta 

keseriusan peserta didik dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. Pola ini harus dibedakan 

dengan pembelajaran siswa pada umumnya di Indonesia. Mengapa demikian, karena pembelajar 

asing, dalam belajar bahasa Indonesia adalah hal yang baru, sehingga kreativitas guru dalam hal 

mengemas materi, menyiapkan media ajar serta model pembelajaran merupakan modal yang 

paling utama yang harus dikuasai. 

Apalagi dalam hal mengajarkan sastra, guru BIPA harus mampu mencari media yang 

menarik, menggugah dan menggairahkan peserta didik. Dengan media yang menarik, tentu akan 

membangkitkan semangat peserta didik untuk belajar bahasa Indonesia, sambil memperkenalkan 

budaya bangsa Indonesia secara utuh. Itulah sebabnya, mengapa dalam penelitian ini, penulis 

mengambil salah satu film yang sangat kental dengan budaya Papua, yang unik, khas, dan 

menarik untuk dikaji, yaitu “Senandung di atas Awan”. 

   

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus. Pendekatan 

kualitatif digunakan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang mengharuskan peneliti 

untuk melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap permasalahan yang diajukan. Penelitian 

ini difokuskan pada satu macam responden, yaitu peserta BIPA yang baru pertama kali belajar 

bahasa Indonesia. Adapun kriteria yang diajukan sebagai dasar pemilihan responden, sebagai 

berikut. 1) Siswa adalah Warga Negara Asing (WNA) yang baru datang dari negaranya. 2) Siswa 

belum pernah belajar bahasa Indonesia di negaranya, 3) Siswa berada di tingkat madya. 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi di dalam kelas. Peneliti 

mengamati pengajar menerapkan media film Denias: “Senandung di atas Awan”. dalam 

pembelajaran BIPA. Peneliti mengamati reaksi siswa selama pembelajaran BIPA berlangsung. 

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara pada responden setelah belajar di dalam kelas. 

 

C. Pembahasan 

 Penelitian ini telah dilakukan selama Batch I, yaitu yang dimulai bulan Januari sampai 

dengan bulan April 2016 yang bertempat di Menara Batavia, Jln. Thamrin Jakarta Pusat. 

Penelitian ini melibatkan pengajar BIPA dan peserta BIPA di kelas Madya. Media yang 

digunakan sebagai media ajar dalam pembelajaran sastra di kelas BIPA Madya ini adalah berupa 

film yang berjudul “Senandung di atas Awan”. Penelitian ini telah menghasilkan produk berupa 

media ajar, yang telah  dimanfaatkan sebagai materi pembelajaran sastra bagi pembelajar BIPA. 
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Media ini pun sekarang sudah digunakan pada Batch II, Mei – September 2016 dan Batch III, 

September – Desember 2016 pada pembelajar BIPA di Lembaga Bahasa Trisakti yang 

mengambil tempat di Menara Batavia. 

 Media ini digunakan karena berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 90 % dari 

peserta BIPA yang telah menyaksikan film ini mampu menyelesaikan tagihan yang dituntut oleh 

guru. Berikut adalah hasil nyata yang diperoleh setelah merekea menyaksikan film ‘Senandung 

di atas Awan’.  1) Para pembelajar BIPA sangat antusias dalam melakukan diskusi yang menarik 

dan menyenangkan, 2) Para pembelajar BIPA dengan sudut pandang yang berbeda-beda mampu 

bercerita kembali tentang tayangan film yang telah disaksikan, bahkan beberapa peserta dapat 

menyampaikan pesan moral yang tersirat dalam film tersebut, 3) Diakhir pembelajaran para 

pembelajar BIPA dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan baik secara lisan 

maupun dalam bentuk tes tertulis. (pos test). 

Fungsi sastra kiranya tidak perlu diragukan lagi. Sastra dapat memberikan pengaruh yang 

sangat besar terhadap cara berpikir orang mengenai hidup, baik dan buruk, benar dan salah, dan 

cara hidupnya sendiri dan bangsanya (Soeharianto, 1976: 25). Pendek kata, sastra memberikan 

berbagai kepuasan yang sangat tinggi nilainya, yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain 

sehingga sastra memberikan pengaruh yang menguntungkan kepada penikmatnya. 

Pembelajaran sastra tentunya melibatkan guru sastra (dalam hal ini guru bahasa 

Indonesia) sebagai pihak yang mengajarkan sastra, dan siswa sebagai subjek yang belajar sastra. 

Dalam pembelajaran sastra ada suatu metode –sebagai suatu alternatif—yang menawarkan 

keefektifan kerja guru bahasa Indonesia. Jika berbicara masalah metode tidak dapat lepas dari 

masalah pendekatan atau ancangan (approach) yang menurunkan metode (method). Untuk 

selanjutnya, suatu metode ternyata menyarankan penggunaan teknik-teknik tertentu pula. 

Dengan demikian, dalam mengajarkan materi sastra kita memerlukan pendekatan (approach), 

metode (method), dan teknik (technique). Selain itu, hal utama yang perlu dipertimbangkan 

adalah bagaimana seorang pengajar bahasa menyiapkan media untuk pembelajaran sastra. 

Pendekatan dalam pembelajaran modern sekarang ini lebih mementingkan bagaimana 

mengaktifkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran secara mandiri, yaitu melalui 

kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada penemuan (discovery) dan pencarian (inquiry).  

Kegiatan pembelajaran dengan melalui pendekatan ini memiliki dampak positif yang meliputi: 1) 

Dapat membangkitkan potensi intelektual siswa karena seorang hanya dapat belajar dan 

mengembangkan pikirannya jika menggunakan potensi intelektualnya untuk berpikir, 2) Peserta 

didik yang semula memperoleh extrinsic reward dalam keberhasilan belajar (seperti mendapat 

nilai baik dari pengajar) dalam pendekatan inquiry ini dapat memperoleh instrinsic reward. 
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Diyakini bahwa jika seorang peserta didik berhasil mengadakan kegiatan mencari sendiri, maka 

ia akan memperoleh kepuasan untuk dirinya sendiri, 3) Peserta didik dapat mempelajari heuristik 

(mengelola pesan atau informasi) dari penemuan (discovery), artinya bahwa cara untuk 

mempelajari teknik penemuan ialah dengan jalan memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk mengadakan penelitian sendiri, dan 4) Dapat menyebabkan ingatan bertahan lama sampai 

terinternalisasi pada diri peserta didik. 

Selain beberapa hal di atas, motivasi lain yang mendorong penggunaan pendekatan 

inquiry dalam proses pembelajaran adalah karena proses pembelajaran pada hakikatnya adalah 

suatu proses yang 1) berpusat pada peserta didik (student centered) artinya peserta didiklah yang 

harus memproses pengetahuan dan berperan aktif mencari dan menemukan sendiri 

pengetahuannya, 2) dapat membentuk konsep diri positif, karena peserta didik dilatih untuk 

bersifat terbuka, sabar, dan kreatif dalam proses perolehan pengalaman dan pengetahuan, 3) 

dapat meningkatkan derajat pengharapan peserta didik, karena melalui pengalaman penelitian 

yang secara mandiri, 4) dapat mencegah terjadinya verbalisme, mengingat pendekatan ini 

menekankan pada penemuan sendiri, dan 5) memungkinkan peserta didik sebagai subjek belajar, 

yaitu dapat menstimulasikan dan mengakomodasikan informasi mental seperti tindakan belajar 

yang sebenarnya (Mohamad, 2011:31-32). 

 Bagi pembelajar BIPA, bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua, yang harus ia peroleh 

 Lewat proses pembelajaran. Sebagai bahasa kedua dan merupakan bahasa yang baru bagi 

mereka, maka materi yang dikemas harus semenarik mungkin, demkian pula keterkaitannya 

dengan pemilihan media yang tepat agar tujuan pembelajaran tercapai secara maksimal. Terkait 

dengan bahan dan medi ajar untuk bahasa kedua, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

Selain itu, mendiskusikan prinsip-prinsip pemerolehan bahasa kedua yang berkaitan dengan 

pengembangan bahan ajar dalam pengajaran bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1) Bahan 

ajar seharusnya berpengaruh melalui suatu yang baru, variasi, presentasi yang menarik, dan isi 

yang menarik, 2) Bahan ajar seharusnya membantu pembelajar untuk merasa mudah belajar 

melalui penggunaan teks dan ilustrai yang menarik, 3) Apa yang diajarkan sebaiknya dilihat oleh 

pembelajar berkaitan dan berguna bagi kahidupannya, 4) Bahan ajar sebaiknya memaksimalkan 

potensi belajar dengan mendorong intelktual, keindahan, keterlibatan emosional, yang 

mendorong kedua aktivitas otak kanan dan aktivitas otak kiri, dan 5) Bahan ajar sebaiknya 

mengajarkan peserta didik sesuatu yang dapat mereka gunakan dan memberikan peserta daidik 

pengalaman belajar yang menyenangkan, sebuah prestasi, kesempatan untuk praktik secara 

individual, personalisasi, dan memberikan penilaian diri pembelajaran. (Tomlinson, 2007). 
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 Film yang bercerita tentang Indonesia adalah salah satu media ajar yang tepat dapat 

digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia bagi peserta didik yang berasal dari penutur 

asing. Patut kita sadari bersama bahwa sudah selayaknya materi yang kita berikan harus 

disesuaikan dengan keberadaan dan kondisi Indonesia secara utuh mulai dari pengenalan tentang 

ideologi, politik, sosial dan budaya. Prinsipnya adalah pembelajar asing yang sedang belajar 

bahasa Indonesia harus secara penuh mengetahui, memahami dan sangat diutamakan bisa 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari selama ia berada di Indonesia. Prinsip “di mana 

bumi dipijak di situ langit dijunjung” harus kita terapkan dalam proses pembelajaran. Film 

‘Senandung di atas Awan’ adalah sebuah film yang berbicara utuh tentang kehidupan 

masyarakat Indonesia, dalam hal ini masyarakat Papua yang terletak di Indonesia bagian paling 

timur. Film ini sangat menarik dan mengisahkan tentang perjuangan seorang pemuda Papua yang 

ingin maju dan sukses dan harus berjuang serta bertahan hidup di lingkungan yang keras dan 

penuh dengan rintangan yang amat mengerikan. Namun, berkat keteguhan hati, kesabaran dan 

motivasi untuk maju akhirnya berhasil. Kekuatan Film ini adalah diangkat dari kisah nyata dari 

daerah Papua, sehingga siapa pun yang menonton sebenarnya sedang diceritakan tentang 

kehidupan masyarakat Papua yang nyata dan ada di negara Indonesia.   

 Sebenarnya setiap daerah di Indonesia memiliki budaya dan karakter penduduk yang unik 

dan khas. Sebagian sudah didokumentasikan dalam bentuk cerita baik dalam bentuk cerpen, 

cerbung, roman maupun novel. Bahkan sebagian lagi sudah diangkat ke layar lebar. Salah 

satunya adalah film ‘Senandung di atas Awan’. Mengapa penulis tertarik dengan film ini, kita 

ketahui bersama bahwa Papua adalah daerah paling timur di Indonesia. Terkenal dengan 

keindahan alamnya mulai dari hutan belantara sampai pada keindahan bawah laut. Selain itu, 

karakter penduduk yang sangat unik serta budaya yang beraneka ragam akan membuat berdecak 

kagum siapa saja yang menyaksikannya. Melalui film ini, semua cerita tentang Papua dapat 

disaksikan.   

 Media film sangat tepat digunakan untuk melatih empat aspek keterampilan berbahasa, 

yaitu menyimak, berrbicara, membaca dan menulis. Selain suara yang bisa di dengar, gerak 

tubuh pemeran yang dilengkapi dengan pola komunikasi juga disertai dengan visual untuk 

memudahkan para pembelajar memahami apa yang sedang diceritakan. Ini tentunya sudah 

melatih keterampilan menyimak dan berbicara mereka, ketika mereka diminta untuk tampil di 

depan kelas. .Sementara untuk melatih keterampilan mereka dalam membaca dan menulis adalah 

ketika mereka harus membaca soal yang berkaitan dengan tayangan film dan ketika diminta 

mencerikan kembali dalam bentuk bahasa tulis tentang sinopsis film ‘Senandung di atas Awan’. 

Apa yang penulis ungkapkan di atas, terinspirasi dari pernyataan Emzir dan Saifur Rohman 
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(2015: 225), yang menyatakan bahwa pembelajaran sastra diharapkan dapat terintegrasi ke 

dalam empat keterampilan berbahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.  

Itu sebabnya mengapa pembelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran sastra tidak bisa 

dipisahkan, karena kedua-duanya perlu melibatkan empat aspek keterampilan dalam setiap 

proses pembelajarannya.  

 Pembelajaran sastra dilaksanakan dengan mengutamakan pada kegiatan apresiasi sastra. 

Tekniknya adalah dengan ditayangkan secara langsung film yang berisi tentang budaya bangsa 

dan prilaku hidup bangsa Indonesia. Pemilihan film harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin 

dicapai  harus mempertimbangkan urgensi serta kematangan para pembelajar BIPA. Guru harus 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para peserta didik untuk menyaksikan tayangan 

film secara utuh dan penuh perhatian dan semangat agar konsentrasi tidak terputus. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengembangkan daya imajinasi, kemampuan mengapresiasi dan 

kemampuan berpendapat setelah menyaksikan tayangan tadi. Banyak hal yang dapat dibahas 

sperti kehidupan masyarakat, budaya, keindahan alam serta hal-hal yang unik dan khas yang 

disaksikan dalam film tersebut.  

     Dengan cara ini, peserta didik akan berdialog langsung dengan sebuah karya sastra dalam 

bentuk audiovisual (mengenal, memahami, menganalisis, menghayati, dan mampu menceritakan 

kembali). Setelah itu, mereka pun harus diperkuat dengan pengetahuan tentang sastra. Sebagai 

kegiatan pelengkap, mereka pun belajar kegiatan dokumentasi dan kegiatan kreatif (Effendi, 

1974: 19). Kegiatan dokumentasi berupa kegiatan mengumpulkan kosakata yang ditemukan 

dalam film ‘Senandung di atas Awan’, sedangkan kegiatan kreatif berupa kegiatan belajar atau 

berlatih menulis sinopsis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan sudut pandang sendiri-

sendiri.  

 Cara di atas, harus dikuasai oleh guru khususnya dalam mengajarkan bahasa Indonesia 

bagi pembelajar BIPA. Mohamad (2011:7) menyatakan bahwa teknik pembelajaran adalah jalan, 

alat atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah 

tujuan yang diinginkan atau dicapai. Dengan kata lain teknik adalah cara yang digunakan dan 

bersifat implementatif. Menurut Trianto (2011:52) model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau pola yang dapat digunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap 

muka di dalam kelas dan untuk menentukan material/perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, film-film, program-program media komputer. Dapat disimpulkan bahwa 

teknik sama dengan model yang berarti penggunaan perangkat/alat/media untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran sastra khususnya dengan menggunakan media ajar film ini harus 

mengarahkan peserta didik berhasil menemukan sendiri hal-hal khusus, ciri-ciri khusus, untuk 
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kemudian dibimbing ke arah penarikan simpulan yang bersifat umum tentang karya film 

tersebut.  

 Selanjutnya penulis ingin menguraikan langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia 

bagi pembelajar BIPA dengan menggunakan media ajar film ‘Senandung di atas Awan’. Untuk 

memudahkan pemahaman, penulis uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini  

No. Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Guru 

 

Siswa Media Ajar 

1 15 mnt Awal Melakukan apersepsi Menyampaikan apa yang telah 

dipelajari di minggu yang lalu 

 

   Menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai 

Menyimak tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai : 

1. mampu menyimak cerita 

dalam film ‘Senandung di atas 

awan’ 

2. mampu menceritakan kembali 

cerita dalam film ‘Senandung di 

atas Awan’ di depan kelas. 

3. mampu menjawab semua 

pertanyaan yang berkaitan 

dengan film ‘Senandung di atas 

Awan’ baik lisan maupun 

tertulis. 

4. mampu menuliskan kembali 

dalam bentuk sinopsis 

‘Senandung di atas Awan’ 

 

2 90 mnt Inti Menayangkan DVD 

Film ‘Senandung di atas 

Awan’ 

1. Menyaksikan secara bersama 

film ‘Senandung di atas Awan’ 

2. Kosakata yang baru didengar 

dalam tayangan film ‘Senandung 

di atas Awan’. 

DVD Film 

‘Senandung 

di atas 

Awan’ 

3 30 mnt Inti Meminta siswa untuk 

memberikan tanggapan 

tentang film 

‘Senandung di atas 

Awan’ 

1. Memberikan tanggapan dan 

berdiskusi tentang film 

‘Senandung di atas Awan’. 

2. Meminta siswa mengajukan 

pertanyaan yang berkaitan 

tentang film ‘Senandung di atas 

Awan’ 

3. Meminta siswa untuk 

menyebutkan kosakata baru 

yang ditemukan dalam film 

‘Senandung di atas Awan’ 

 

4 15 mnt Penutup Meminta siswa untuk 

menyelesaikan soal 

tertulis yang berkaitan 

dengan film ‘Senandung 

di atas Awan’ 

Menjawab semua pertanyaan 

tertulis yang berkaitan dengan 

film ‘Senandung di atas Awan’. 

 

   Meminta siswa untuk 

menyampaikan:  

refleksi diri  

Kebermaknaan 

Simpulan  

Siswa menyampaikan tentang : 

Refleksi diri 

Kebermaknaan 

Simpulan  

 

 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

189 
 
 

D. Penutup 

 Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut. 90 % dari peserta 

BIPA yang telah menyaksikan film ini mampu menyelesaikan tagihan yang dituntut oleh guru, 

yaitu :  1) Para pembelajar BIPA sangat antusias dalam melakukan diskusi yang menarik dan 

menyenangkan, 2) Para pembelajar BIPA dengan sudut pandang yang berbeda-beda mampu 

bercerita kembali tentang tayangan film yang telah disaksikan, bahkan beberapa peserta dapat 

menyampaikan pesan moral yang tersirat dalam film tersebut, 3) Di akhir pembelajaran para 

pembelajar BIPA dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan baik secara lisan 

maupun dalam bentuk tes tertulis. (pos test). Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: Pertama, film sebagai media ajar yang berbentuk media 

audiovisual sangat membantu pembelajar BIPA dalam melatih empat aspek keterampilan 

berbahasa, yang meliputi aspek menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Pembelajaran yang 

dimaksud adalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran sastra Indonesia. 

Kedua, media film dapat membantu pembelajar BIPA untuk menemukan kosakata baru bahasa 

Indonesia. Ketiga, film ‘Senandung di atas Awan’ sangat cocok untuk pembelajaran tentang 

mengenal budaya dan karakter bangsa Indonesia. Film ini bercerita secara lengkap tentang 

kehidupan masyarakat Papua di Indonesia. Keempat, seorang pengajar BIPA harus peka dan 

kreatif dalam memilih media ajar agar proses kegiatan belajar mengajar berjalan lancar, terarah, 

menarik, menyenangkan dan menggairahkan bagi para pembelajar BIPA. Kelima, seorang 

pengajar BIPA harus menguasai secara utuh tentang budaya bangsa Indonesia lengkap dengan 

adat isitiadat dan keunikan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk memancing keingintahuan 

lebih dalam para pembelajar BIPA.   
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Abstract 

Learning literature on early childhood education aimed at fostering appreciation of the works of 

children's literature, so that children can develop the wisdom, foresight, and accuracy to catch the 

cues in everyday life. This study aimed to examine the extent to which the fairy tale can shape the 

character of early childhood. This study used qualitative descriptive analysis with case studies. Data 

collected through observation, interview, and study literature. Informants are early childhood, 

teachers, and parents of young children. The analysis showed that the fairy tale folklore is an 

effective medium of cognitive development, early childhood will perform stage attention, 

remembering, and reproducing the motion motivated from messages of the fairy tale folklore that 

have been submitted. The conclusion of this study is the message that is told in the form of a fairy 

tale character education can be remembered for the provision of early childhood life. Character of 

the child can be formed continuously so that the selection of materials fairy tale should be made to 

foster children's positive emotions and thoughts. 

 

Keywords: character education, fairy tales, folklore, early childhood 

 

A. Pendahuluan 

Pendidikan anak usia dini merupakan tempat bagi anak membangun pondasi awal 

pertumbuhan dan perkembangannya. Begitu pula bagi pendidik yang membantu dalam 

mendorong dan menstimulasi dasar pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada usia ini, 

kemampuan berbahasa anak berkembang pesat, seiring dengan kebutuhan untuk bersosialisasi 

dan rasa ingin tahu anak. Menurut Berk (2006: 6) bahwa anak pada usia 2 – 6 tahun, pemikiran 

dan bahasanya berkembang dengan kecepatan yang luar biasa, moralitas menjadi jelas, dan anak-

anak membangun hubungan dengan teman sebaya. Ahli-ahli psikologi dan pendidikan ber- 

pendapat bahwa usia anak-anak adalah masa keemasan (the golden ages). Maria Montessori 

menyebutnya sebagai periode sensitive (sensitive periods) (Lesley Britton, 1992: 19). Oleh 

karena itu,  mengajar anak usia dini berarti mengajar anak yang sedang ada di masa usia 

keemasannya (the golden age). Sebuah masa dimana potensi anak sedang berkembang dan saat 

yang tepat untuk membuatnya menjadi seorang pembelajar yang mandiri dan haus pengetahuan. 

Pemanfaatan sastra dalam pendidikan anak usia dini memungkinkan memberikan 

dampak yang positif  bagi perkembangan anak apabila dilakukan secara tepat dan benar. Davis, 

sebagaimana dikutip Sarumpaet (2010) menyebutkan bahwa secara teoretis sastra anak adalah 

sastra yang dibaca anak-anak dengan bimbingan dan pengarahan anggota dewasa suatu 

masyarakat, sedang penulisannya dilakukan oleh orang dewasa. Dengan demikian, pembelajaran 

sastra pada pendidikan anak usia dini bertujuan membina apresiasi anak terhadap karya-karya 

mailto:gayatridinanti@gmail.com
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sastra, sehingga anak dapat mengembangkan kearifan, kejelian, dan ketelitian untuk menangkap 

isyarat-isyarat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemanfaatan yang tepat, maka bisa 

dipastikan sastra bagi anak usia dini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan dan dapat 

membantu perkembangan anak pada tahap selanjutnya.  

Herfanda (2008: 131) menyatakan bahwa sastra memiliki potensi yang besar untuk 

membawa masyarakat ke arah perubahan, termasuk perubahan karakter. Sebagai ekspresi seni 

bahasa yang bersifat reflektif sekaligus interaktif, sastra dapat menjadi spirit bagi munculnya 

gerakan perubahan masyarakat, bahkan kebangkitan suatu bangsa ke arah yang lebih baik, 

penguatan rasa cinta tanah air, serta sumber inspirasi dan motivasi kekuatan moral bagi 

perubahan sosial budaya dari keadaan yang terpuruk ke keadaan yang mandiri dan merdeka.   

Dalam keadaan demikian, sastra haruslah sudah diperkenalkan kepada anak sejak usia 

dini. Hal ini dimaksudkan agar kemampuan literasi tumbuh sehingga budaya baca berkembang. 

Kemampuan literasi tidak dapat tumbuh tanpa usaha sadar dan terencana. Usaha sadar dan 

terencana itu di antaranya adalah melalui penyediaan sarana dan prasarana baca, seperti buku 

dan perpustakaan, yang dapat dimulai dari buku-buku sastra. Salah satu bentuk pembelajaran 

apresiasi sastra adalah dongeng. 

Saat ini, mungkin sebagian besar orangtua dan pendidik di lembaga pendidikan anak usia 

dini mulai agak bosan dengan dongeng. Kebanyakan orangtua mulai agak malas jika dihadapkan 

dengan dongeng bagi anak mereka. Kebanyakan dari mereka lebih senang membiarkan anak 

mereka duduk manis di depan Televisi daripada harus meminta dongeng pada orangtua. 

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan semakin maraknya acara anak-anak menjadi 

nilai lebih bagi Televisi.  

Menonton acara televisi sebenarnya sangat baik bagi anak-anak, remaja dan orang 

dewasa, dengan catatan apabila menonton televisi tersebut tidak berlebihan, acara yang ditonton 

sesuai dengan usia, dan bagi anak-anak adanya pengawasan dari orangtua. Namun kenyataan 

yang terjadi, banyak dari anak-anak menonton acara yang seharusnya belum pantas untuk ia 

saksikan serta kebiasaan menonton televisi telah menjadi kebiasaan yang berlebihan tanpa diikuti 

dengan sikap yang kreatif, bahkan bisa menyebabkan anak bersikap pasif. Bagi anak-anak, 

kebiasaan menonton televisi bisa mengakibatkan menurunnya minat belajar, serta masih banyak 

lagi dampak negatif lainnya jika dibandingkan dampak positifnya. Anak-anak cenderung lebih 

senang berlama-lama di depan televisi dibandingan harus belajar. Anak-anak menjadi suka 

menunda suatu perintah orangtuanya, bermalas-malasan, tidak disiplin dalam menggunakan 

waktunya, membantah kepada orangtua, dam perilaku-perilaku tidak baik lainnya. Hal ini tentu 

saja tidak menunjukkan pendidikan karakter yang baik bagi anak usia dini. 
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Hasil studi eksplorasi di Kelompok B PAUD Happy Kids Palembang, dari total 29 anak, 

dalam segi karakter ditemukan  ditemukan 14 (48%) mulai disiplin dalam baris berbaris dan 

shalat Dhuha, 9 (31%) mulai membuang sampah pada tempatnya peduli dan mau berbagi dengan 

teman, 6 (21%) kurang bertanggung jawab dan tidak mau meminta maaf atas kesalahan yang 

dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter anak yang terjadi di Kelompok B 

PAUD Happy Kids Palembang belum tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Anak sulit 

untuk diberikan kegiatan pengenalan untuk berbaris dan melakukan sholat, anak yang kurang 

dapat mendengarkan perkataan guru atau orangtuanya dan tutur kata yang kurang sopan pada 

guru dan orangtuanya. Selama ini upaya untuk membentuk karakter pada anak usia dini di 

Kelompok B pada PAUD Happy Kids Palembang sudah dilakukan, namun  tetapi masih terbatas 

pada pembiasaan, perintah, dan larangan. Hasil studi eksplorasi lebih lanjut menunjukkan bahwa 

dari 29 anak, seluruhnya (100%) menyukai dongeng yang disampaikan oleh guru di kelas. Oleh 

karena itu, salah satu metode pembelajaran yang mungkin dapat dikembangkan adalah dongeng 

cerita rakyat dengan pesan-pesan moralnya.  

Menurut Nurgiantoro (2005: 198) dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi 

dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal. Dongeng termasuk cerita rakyat dan merupakan 

bagian tradisi lisan. Brunvard, Carvalho, dan Neto, sebagaimana dikutip Danadjnaja (2007: 3-5) 

menyatakan bahwa dongeng mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) penyebaran dan 

pewarisannya dilakukan secara lisan, yaitu disebarkan dari mulut ke mulut, melalui kata-kata dan 

dari generasi ke generasi berikutnya; (2) disebarkan diantara kolektif tertentu dalam waktu yang 

cukup lama; (3) ada dalam versi yang berbeda-beda; (4) bersifat anonim, yaitu nama penciptanya 

sudah tidak diketahui lagi; (5) biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola seperti kata 

klise, kata-kata pembukaan dan penutup baku; (6) mempunyai kegunaan (function) dalam 

kehidupan bersama suatu kolektif, sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes sosial dan proyeksi 

keinginan yang terpendam; (7) bersifat pralogis, yaitu memiliki logika tersendiri yang tidak 

sesuai dengan logika umum; (8) menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. Hal ini disebabkan 

penciptanya yang pertama sudah tidak diketahui lagi, sehingga setiap anggota kolektif merasa 

memilikinya; (9) bersifat polos dan lugu, sehingga seringkali kelihatannya kasar, terlalu spontan. 

Hal ini dapat dimengerti bahwa dongeng juga merupakan proyeksi emosi manusia yang paling 

jujur manifestasinya. 

Cakra (2012: 4) menyatakan bahwa manfaat mendongeng adalah: (1) sebagai sarana 

untuk menyampaikan nasihat dan contoh suri tauladan; (2) membentuk perilaku yang baik sesuai 

dengan misi yang terkandung di dalam cerita; (3)  menyampaikan ajaran agama; dan (4) sebagai 

sarana hiburan, sederhana, efektif, dan menarik; (5) merangsang perkembangan bahasa; (6) 
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merangsang perkembangan moral; (7) merangsang kreativitas; (8) meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi; dan (9) memperkenalkan norma-norma.  

Menurut Chan (2009: 4) jenis dongeng ada 3 (tiga), yaitu: (1) Fabel. Fabel adalah cerita 

lama yang menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral (biasa pula disebut sebagai 

cerita binatang). Contoh: Kancil dan Buaya, Kancil dan Harimau, Hikayat Pelantuk Jenaka, 

Kancil dengan Lembu, Burung Gagak dan Serigala, Burung Bangau dengan  Ketam, Siput dan 

Burung Centawi, Monyet yang licik, Cicak & Buaya, dan lain-lain. (2) Cerita Rakyat. Cerita 

Rakyat adalah Cerita lama yang mengisahkan tentang riwayat terjadinya suatu tempat atau 

wilayah. Contoh: Legenda Banyuwangi, Tangkuban Perahu, Asal Usul Danau Toba, daan lain-

lain. (3) Dongeng Anak. Dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi, 

misalnya kejadian-kejadian aneh di jaman dahulu. Contoh: Dongeng Malin Kundang. Cerita ini 

mengisahkan tentang kedurhakaan seorang anak terhadap ibunya. Cerita rakyat ini berasal dari 

Sumatera Barat. Di dalam cerita ini seorang Malin Kundang dulunya termasuk golongan anak 

yang manja kepada ibunya. Setiap bepergian ke manapun ia selalu minta digendong (dikundang)  

oleh ibunya. Karena itilah ia dipanggil Malin “Kundang” oleh masyarakat di sekitar tempat 

tinggalnya. Hari demi hari pun Malin Kundang semakin dewasa dan ia pun memutuskan untuk 

merantau ke negeri seberang untuk mencari rezeki. 

Di tempat merantaunya pun Malin Kundang menemukan keluarga yang sangat 

menyayanginya, bahkan Malin Kundang pun dijodohkan dengan anak gadis di tempatnya tinggal 

tersebut. Akhirnya mereka pun menikah. Setelah menikah, Malin Kundang semakin kaya dengan 

usaha yang selalu menguntungkan. Sampai akhirnya Malin Kundang dan istrinya dikaruniai 

seorang anak. Tetapi sedikit pun Malin Kundang tidak pernah mengingat keadaan ibunya, 

bahkan lupa dengan keadaan ibunya. Padahal jauh di negeri asal Malin Kundang, ibunya sangat 

merindukannya yang tidak pernah memberi kabar kepada ibunya. Setiap hari ibunya selalu 

teringat kepada Malin Kundang yang tidak memperdulikan dirinya. 

Sampai suatu saat, Malin Kundang berlayar ke negeri asalnya untuk berjualan dan setelah 

sampai di sana ia pun bertemu dengan ibunya. Ibunya sangat gembira bisa melihat putra tercinta 

lagi, apalagi dalam keadaan kaya raya. Tetapi Malin Kundang tidak mengakui kalau itu ibunya, 

karena dai malu kepada istrinya. Ibunya sangat sedih akan kejadian itu dan tanpa ibunya sadari 

keluar sumpah serapah dari mulut ibunya: "Dasar anak durhaka, jadilah kau batu!” Dalam 

sekejap Malin Kundang terjerembab dan perlahan mengeras menjadi batu yang tak berdaya. 

Melihat putranya itu ibunya sangat menyesal dengan ucapannya, tetapi Malin Kundang sudah 

tidak bisa lagi kembali menjadi manusia. 

http://inforingankita.blogspot.com/2013/03/rangkuman-cerita-rakyat-malin-kundang.html
http://inforingankita.blogspot.com/2013/03/rangkuman-cerita-rakyat-nyi-roro-kidul.html
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Dongeng ini sarat dengan pesan moral, yaitu bahwa anak tidak boleh sombong, tidak 

boleh tamak, tidak boleh melupakan asal-usulnya, dan yang terpenting tidak boleh durhaka 

terhadap orangtuanya. Dengan demikian, dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral dan 

juga menghibur. Dongeng termasuk cerita tradisional, yaitu cerita yang disampaikan secara 

turun-temurun. Suatu cerita tradisional dapat disebarkan secara luaske berbagai tempat. 

Kemudian, cerita itu disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Dengan demikian, dongeng 

dengan pesan-pesan moralnya dapat digunakan sebagai sarana pendidikan karakter bagi anak 

usia dini. 

Karakter sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu “charassein” menurut beberapa 

literatur pengertiannya sama dengan akhlak yaitu kebiasaan, perangai, dan tabiat (Widayanti 

2012: 3). Menurut Poerwadarminta (2003:1364) karakter adalah sifat bathin manusia yang 

mempengaruhi segenap pikiran dan perbuatannya, tabiat, atau budi pekerti juga yang 

membedakan seseorang dengan orang lain. Pendapat senada disampaikan oleh Adisusilo 

(2012:76) bahwa karakter adalah seperangkat sifat-sifat yang dikagumi sebagai tanda-tanda 

kebijakan, kebaikan dan kematangan moral. Dengan demikian, seseorang yang memiliki karakter 

yang baik akan selalu berprilaku baik, menyenangkan, dan bersikap bijaksana dalam mengambil 

suatu keputusan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.  Karakter merupakan faktor 

internal dari dalam diri manusia dan pengembangan karakter tidak terjadi dengan sendirinya, 

namun butuh factor eksternal yang akan memberikan dorongan dan ketauladanan untuk 

pengembangan karakter ke arah yang lebih baik. Faktor eksternal dari diri anak itu diantaranya 

adalah orangtua, lembaga pendidikan, lingkungan dan masyarakat.  Pendidikan karakter ini 

dilakukan sejak dalam keluarga, dan dilanjutkan pada lembaga pendidikan anak usia dini, 

bahkan sampai pada jenjang perguruan tinggi.  

Selanjutnya dalam kaitan dengan pendidikan karakter, Zubaedi  (2011: 17) menyatakan 

bahwa pendidikan karakter merupakan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, 

penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-

nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, 

masyarakat dan lingkungannya. Pendapat senada disampaikan oleh Koesoema (10: 194) bahwa 

pendidikan karakter adalah usaha yang dilakukan secara individu dan sosial dalam menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kebebasan individu itu sendiri. Dengan demikian, 

pendidikan karakter adalah pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif saja, akan 

tetapi lebih berorientasi pada proses pembinaan potensi yang ada dalam diri peserta didik, 

dikembangkan melalui pembiasaan sifat-sifat baik yaitu berupa pengajaran nilai-nilai karakter yang 

baik. 
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Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter, ada 18 (delapanbelas) nilai -

nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dibuat oleh Kementerian 

Pendidikan Nasional (sekarang Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan). Mulai tahun ajaran 2011, 

seluruh tingkat pendidikan di Indonesia harus menyisipkan pendidikan berkarakter tersebut dalam 

proses pendidikannya. Kedelapanbelas nilai-nilai dalam pendidikan karakter tersebut meliputi: (1) 

Religius. Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. (2) Jujur. 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. (3) Toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. (4) 

Disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan. (5)  Kerja Keras. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. (6) Kreatif. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.  

(7) Mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. (8) Demokratis. Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. (9) Rasa Ingin Tahu. Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan 

didengar. (10) Semangat Kebangsaan. Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. (11) Cinta Tanah Air. 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya. (13) Menghargai Prestasi. Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. (13) Bersahabat/Komunikatif. Sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. (14) Cinta Damai. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. (15) Gemar Membaca. Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. (16) Peduli Lingkungan. Sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki  kerusakan alam yang sudah terjadi. (17) Peduli 

Sosial. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. (18) Tanggung Jawab. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 
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B. Metode Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan apresiasi sastra lisan (dongeng) 

dalam pendidikan karakter pada anak usia dini. Penelitian ini lebih menekankan pada proses dan 

makna, maka jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.  Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2012: 4). Penelitian ini 

menggunakan desain studi kasus, yaitu penelitian dengan kajian mendalam tentang peristiwa, 

lingkungan dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu 

hal (Sulistyo-Basuki, 2006: 113).  Dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2010: 28) yang 

menjadi populasi adalah situasi sosial (social situation). Situasi sosial bisa berupa tempat, pelaku 

dan interaksi secara sinergis. Key informan terdiri dari 5 (lima) anak usia dini, 2 (dua) orang 

guru, dan 5 (lima) orangtua anak. Dalam menentukan informan, teknik yang digunakan adalah 

purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.   

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dimaksudkan agar 

memperoleh data valid, reliabel, dan objektif tentang gejala tertentu. Data kualitatif yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan studi 

pustaka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan 

apresiasi sastra lisan (dongeng) dan pendidikan karakter. Analisis data kualitatif sesungguhnya 

sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang 

sesungguhnya penting atau tidak. Ukuran penting dan tidaknya mengacu pada kontribusi data 

tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan wawancara dan observasi terhadap key informen menunjukkan hasil sebagai 

berikut: 

1. Visheila Zaskia Nurvanda, berusia 6 (enam) tahun Kelompok B pada PAUD Happy Kids 

Palembang. merupakan anak yang tidak bisa diam. Rasa keingintahuannya tinggi. Ia 

lebih tertarik sesuatu yang baru. Ketika gurunya mendongeng cerita rakyat yang berjudul 

“Malin Kundang”, Visheila dengan tekun mendengarkan Ibu gurunya mendongeng 

sampai selesai. Bahkan sebelum teman-temannya bertanya ketika Bu Gurunya memberi 

kesempatan bertanya. Visheila langsung bertanya mengapa Malin Kundang menjadi batu. 

Ibu gurunya menjelaskan sekali lagi bahwa kemarahan Ibunda Malin Kundang dengan 

sumpahnya yang akan menjadikan Malin Kundang menjadi batu akhirnya terwujud. 

Visheila menunjukkan raut muka ketakutan.  Selang satu minggu, ketika peneliti bertanya 
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kepada Visheila tentang dongeng Malin Kundang. Ternyata Visheila menyatakan masih 

ingat dan berjanji tidak akan marah-marah lagi kalau keinginannya tidak dikabulkan 

mamanya.   

2. Sunan Al Fattah, berusia 5 tahun 8 bulan Kelompok B pada PAUD Happy Kids 

Palembang merupakan anak yang agak posesif. Fattah cenderung mengabaikan sudut 

pandang orang lain. Hal itu terlhat dari perilaku Fattah yang masih suka berebut mainan, 

menangis atau merengek sampai keinginannya terpenuhi. Ketika Ibu Gurunya 

menyampaikan dongen Malin Kundang, Fatah dengan tekun menyimak. Pada awalnya ia 

menampakkan mimik yang biasa-biasa saja saja, namun pada akhir cerita ada berubahan 

pada mimiknya. Selang satu minggu, ketika peneliti bertanya kepada Fattah tentang 

dongeng Malin Kundang. Ia menyatakan masih ingat dan akan lebih sayang kepada 

mamanya. Ia berjanji tidak cengeng lagi kalau menginginkan sesuatu pada mamanya. 

3. A. Khalisa Nur Fahir, berusia 5 tahun 10 bulan Kelompok B pada PAUD Happy Kids 

Palembang merupakan anak yang memiliki rentang perhatian yang sangat pendek. 

Pehatian Khalisa mudah teralih pada hal lain terutama yang menarik perhatiannya. Ketika 

Ibu Gurunya menyampaikan dongen Malin Kundang, Khalisa kurang tekun 

memperhatikannya. Namun pada akhir cerita ia agak berubah. Selang satu minggu, ketika 

peneliti bertanya kepada Khalisa tentang dongeng Malin Kundang. Ia menyatakan lupa 

tetapi ia mengatakan sayang sama mamanya dan tidak ingin membuat mamanya sedih. 

4. M. Abrar Kanzie Hamizan, berusia 6 (enam) tahun Kelompok B pada PAUD Happy Kids 

Palembang merupakan anak yang suka bergaul dan bermain dengan teman sebayanya. 

Ketika gurunya mendongeng cerita rakyat yang berjudul “Malin Kundang”, Abrar masih 

saja bercanda-canda dengan teman di sebelah bangkunya. Selang satu minggu, ketika 

peneliti bertanya kepada Abrar tentang dongeng Malin Kundang. Ia menyatakan ingat 

dan tidak tidak mau menjadi Malin Kundang. 

5. M. Maulana Rayhan, berusia 6 (enam) tahun Kelompok B pada PAUD Happy Kids 

Palembang merupakan anak suka berfantasi dan berimajinasi. Ketika gurunya 

mendongeng cerita rakyat yang berjudul “Malin Kundang”, Rayhan tampak antusias 

menyimak Ibu gurunya yang sedang bercerita. Selang satu minggu, ketika peneliti 

bertanya kepada Rayhan tentang dongeng Malin Kundang. Ia menyatakan senang dengan 

cerita itu, tetapi membenci Malin Kundang yang tidak sayang sama Ibunya. 

6. Ibu Latifah, guru Kelompok B pada PAUD Happy Kids Palembang yang menyampaikan 

dongeng cerita rakyat yang berjudul “Malin Kundang”. Ibu Latifah merasa senang karena 

sebagian besar anak-anak menyimak dongeng yang dibawakan dan menjawab semua 
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pertanyaan tentang karakter baik dan buruk yang merupakan pesan moral dari dongeng 

Malin Kundang. 

7. Ibu Eka Susilowaty, guru Kelompok B pada PAUD Happy Kids Palembang yang 

membantu Ibu Latifah menyampaikan dongeng cerita rakyat yang berjudul “Malin 

Kundang”.  Ibu Eka Susilowaty merasa senang karena sebagian besar anak-anak antusias 

dalam menyimak dongeng Malin Kundang. 

8. Ibu Nurmaningsih, seorang ibu rumah tangga merupakan Ibunda dari  Visheila Zaskia 

Nurvanda. Ibu Nurmaningsih menyatakan kepada peneliti bahwa Putrinya mendengarkan 

dongeng tentang Malin Kundang dan berjanji untuk tidak marah-marah seperti Malin 

Kundang. 

9. Ibu Desy Murbayanti, seorang ibu rumah tangga merupakan Ibunda dari  Sunan Al 

Fattah. Ibu Desy Murbayanti menyatakan kepada peneliti bahwa Putranya menyukai 

dongeng Malin Kundang dan berjanji tidak cengeng lagi serta tidak mau bernasib seperti 

Malin Kundang. 

10. Ibu Marlinda, seorang Pegawai Swasta merupakan Ibunda dari A. Khalisa Nur Fahir. Ibu 

Marlinda menyatakan kepada peneliti bahwa Putranya menyukai dongeng Malin 

Kundang, tetapi tidak menyukai Malin Kundang yang jahat pada Ibunya.  

11. Ibu Yustiandia, seorang ibu rumah tangga, merupakan Ibunda dari M. Abrar Kanzie 

Hamizan. Ibu Yustiandia menyatakan kepada peneliti bahwa Putranya menyukai 

dongeng Malin Kundang tetapi tidak mau menjadi seperti Malin Kundang yang jahat 

kepada ibunya. 

12. Ibu Ria Tri Wahyuni, seorang Pegawai Negeri Sipil  (PNS) merupakan Ibunda dari M. 

Maulana Rayhan. Ibu Ria Tri Wahyuni menyatakan kepada peneliti bahwa Putranya 

menyukai dongeng Malin Kundang tetapi membenci Malin Kundang yang tidak sayang 

kepada ibunya. 

Berdasarkan paparan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia dini antusian 

mendengarkan dongeng Malin Kundang. Hal ini memang ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu: (1) 

anak-anak menyukai dongen yang disampaikan oleh guru dan (2) guru berhasil dalam 

menyampaikan dongeng di depan anak-anak. Namun, secara nyata anak-anak usia dini antusias 

mendengarkan dongeng yang disampaikan oleh gurunya. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak 

usia dini memberikan apresiasi terhadap sastra lisan (dongeng).  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa hampir semua anak merasa takut menjadi “Malin 

Kundang” seperti yang didongengkan oleh Ibu guru mereka. Sebenarnya, tidak ada satupun 

diantara mereka yang mempunyai pengalaman pernah melihat batu “Malin Kundang.” Kecuali 
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batu yang ada di Sumatera Barat yang pernah ditayangkan di layar televisi.  Acara tentang batu 

“Malin Kundang” di Sumatera Barat belum tentu menarik perhatian anak-anak usia dini. Mereka 

lebih tertarik film-film kartun atau acara anak-anak. Sedangkan dalam pembelajaran apresiasi 

sastra lisan melalui dongeng cerita rakyat yang disampaikan oleh guru mereka membuat anak-

anak larut dalam ceritanya. Para psikolog juga menemukan bahwa masa kanak-kanak adalah 

masa yang penuh dengan imajinasi. Anak mempunyai daya imajiner yang lebih beragam dari 

pada orang dewasa. Terlebih lagi ketika anak-anak bermain peran, yakni memerankan tokoh dari 

sebuah cerita, maka imajinasinya akan menghidupkan daya fantasinya sehingga ia seolah-olah 

benar-benar menjadi sosok yang diperankannya tersebut (Suyadi, 2010: 27).  

Guru melalui dongeng, selain sebagai pembelajaran sastra lisan yang menghibur juga 

membangun perkembangan kognitif anak-anak usia dini. Hal ini beralasan karena masa anak-

anak adalah masa penyerapan pikiran. Artinya, pikiran anak pada masa keemasan seperti “spon” 

yang bisa meyerap informasi apapun yang diterima. Bahkan, proses penyerapan informasi 

tersebut hampir tanpa melalui medan kritikal yakni seleksi otak rasional. Sebab, otak rasional 

masa kanak-kanak belum berfungsi sepenuhnya (Lesley Britton, 1992: 36).  Dengan demikian, 

dapat dipahami bahwa anak bisa menerima informasi apa saja, patung “Malin Kundang” yang 

menakutkan, termasuk nilai-nila karakter yang mereka benci. Pembelajaran apresiasi sastra ini 

muncul dimungkinkan karena pembelajaran berjalan menyenangkan, adanya stimulus dan respon 

yang memberikan dampak positif pada perkembangan apresiasi. Selain itu, pembelajaran 

apresiasi sastra melalui dongeng cerita rakyat yang memuat pesan-pesan moral juga memuat 

pendidikan karakter sekaligus. 

Dongeng yang menarik perhatian anak-anak, menunjukkan bahwa guru telah berhasil 

mengantarkan anak-anak dalam pembelajaran apresiasi sastra lisan. Pengajaran sastra lisan 

berarti adanya penyampaian atau penularan ilmu mengenai suatu ciptaan dari proses kreatifitas 

dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Salah satu bentuknya adalah dongeng. 

Pengajaran sastra lisan dapat membantu pendidikan secara utuh apabila cakupannya meliputi 

empat manfaat, yaitu (1) membantu keterampilan berbahasa; (2) meningkatkan pengetahuan 

budaya; (3) mengembangkan cipta, rasa, dan karsa; serta (4) menunjang pembentukan watak 

(Rahmanto, 2003). 

Selain pembelajaran sastra lisan, anak-anak usia dini juga melakukan pendidikan 

karakter. Hal ini ditunjukkan oleh sikapnya terhadap tokoh-tokoh memerankan karakter baik dan 

buruk. Misalnya tokoh Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya. Mereka tidak menyukainya 

karena dianggap jahat. Dengan demikian, selain anak-anak terhibur dengan dongeng yang 

menarik juga tertanam pendidikan karakter bangsa. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurgiyantoro 
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(2005:200) bahwa dongeng sebagai salah satu dari sastra anak, berfungsi untuk memberikan 

hiburan, juga sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh 

masyarakat pada waktu itu. Dongeng dipandang sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai, 

dan untuk masyarakat lama itu dapat dipandang sebagai satu-satunya cara. Sesuai dengan 

keberadaan misi tersebut, dongeng mengandung ajaran moral. Dongeng sering mengisahkan 

penderitaan tokoh, namun karena kejujuran dan ketahanujiannya tokoh tersebut mendapat 

imbalan yang menyenangkan. Sebaliknya, tokoh jahat pasti mendapat hukuman. Demikian pula 

menurut pendapat Danandjaja (2007: 83) bahwa dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, 

walaupun banyak juga yang melukiskan kebenaran, berisikan pelajaran (moral), atau bahkan 

sindiran. Sama halnya yang diungkapkan oleh Carvalho-Neto, sebagaimana dikutip Danandjaja 

(2007: 4) bahwa dongeng mempunyai kegunaan sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes sosial, 

dan proyeksi keinginan terpendam. 

Dengan demikian apresiasi sastra lisan (dongeng) dapat berfungsi sebagai media 

pemahaman budaya suatu bangsa (yang di dalamnya terkandung pula pendidikan karakter). 

Melalui dongeng cerita rakyat, seperti tokoh Malin Kundang menjadi model kehidupan dengan 

menampilkan tokoh-tokoh cerita sebagai pelaku kehidupan menjadi representasi dari budaya 

masyarakat (bangsa). Tokoh-tokoh cerita adalah tokoh-tokoh yang bersifat, bersikap, dan 

berwatak. 

 

D. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan pembahasan di atas menunjukkan bahwa dongeng cerita rakyat adalah 

media yang efektif dari perkembangan kognitif, anak usia dini akan melakukan tahap perhatian, 

mengingat, dan mereproduksi gerak termotivasi dari pesan yang ada pada dongeng cerita rakyat 

yang telah disampaikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pesan yang diceritakan pada 

dongeng berupa pendidikan karakter dapat diingat anak usia dini untuk bekal kehidupannya.  

Pendidikan karakter anak dapat dibentuk secara terus menerus. Oleh karena itu, para pendidik 

dan orangtua hendaknya melakukan seleksi terhadap bahan dongeng untuk menumbuhkan emosi 

dan pikiran anak yang positif. Peran guru dalam hal ini sangat diperlukan agar dapat merangsang 

anak untuk dapat berapresiasi sastra dengan baik. 
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Abstract 

 

Teaching is an art. The art is full of creativities, so the teacher should be full of creativity to design a 

creative media, creative method, and creative technique. Teaching bahasa Indonesia to foreign 

speakers need special approaches. One of them is Poetry especially gurindam and pantun. Poetry is 

an effective teaching media especially for teaching bahasa Indonesia for foreign speakers. Poetry 

can be used to sharpen the entire language competence such as listening, speaking, reading, writing. 

Connotative meaning of poetry is difficult for foreign learners whom are limited in morphological 

and semantic. However, variety of multi interpretation actually encourage colorful interpretations by 

the cultural background and values of the foreign learners. For advanced classes, poetry can be used 

as a medium to understand the culture, but for the beginner and intermediate classes, poetry can be 

used as practice pronunciation and diction enriching. This research using action research method. 

Poetries, Pantuns, and gurindams with cultural background have been chosen as an integrated 

media, both for language teaching and cultural focus. After 3 weeks treatment, student improve in 

field pronounciation, knowledge of dictions, writing, and cultural interest. 

 

Keywords: poetry, gurindam, pantun, teaching media, language competencies 

 

A. Pendahuluan 

Gelombang globalisasi tidak terelakkan. Gelombang itu hampir memengaruhi semua 

sektor kehidupan. Politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Sektor yang paling terimbas adalah 

ekonomi/bisnis. Perputaran bisnis multilateral tak terhindarkan. Lapangan kerja semakin terbuka 

untuk tenaga asing. Bidang ekonomi yang lain pun tak dapat menghindar dari gelombang 

tersebut. 

Di sisi lain, era globalisasi memberi dampak yang positif bagi keberadaan bahasa 

Indonesia di dunia internasional dalam lingkup yang lebih kecil, Asia Tenggara. Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA) yang menobatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Asia Tenggara 

semakin menempatkan bahasa Indonesia di tempat yang menguntungkan. Keberadaan inilah 

yang memotivasi penutur asing untuk bisa berbahasa Indonesia. 

Adanya tuntutan menguasai bahasa Indonesia untuk bisa menjalankan bisnis, bekerja, dan 

belajar di Indonesia telah mendorong pertumbuhan lembaga kursus BIPA. Perguruan Tinggi dan 

juga lembaga kursus swasta tergerak untuk menyelenggarakan pendidikan BIPA. Beberapa 

perusahaan asing bahkan mewajibkan karyawannya memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. 

Iming-iming bonus atau level karyawawan yang lebih tinggi semakin memotivasi karyawan asing 

itu untuk belajar bahasa Indonesia. 
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Penyelenggaran pendidikan BIPA di Indonesia belum mendapat perhatian serius dari 

Kementeriaan Pendidikan Nasional. Sampai saat ini, pemerintah belum menyediakan kurikulum 

baku bagi kursus BIPA. Lembaga-lembaga kursus BIPA yang ada harus merancang kurikulum 

mandiri. Oleh karena ketiadan kurikulum dan buku teks berstandar pemerintah, maka lembaga 

peneyelenggara BIPA harus menggali sumber dan metode yang membantu pengajaran lebih 

efektif. 

Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran 

bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik lisan 

maupun tulis (Depdikbud, 1995). Hal ini relevan dengan kurikulum 2004 bahwa kompetensi 

pembelajar bahasa diarahkan ke dalam empat subaspek, yaitu membaca, berbicara, menyimak, 

dan mendengarkan. 

Sebelum abad kesembilan belas, pembelajaran bahasa menekankan grammar translation, 

namun pada abad ke-19 penekanan pada oral proficiency in foreign language. (Jack C. Richard 

and Theodore S.Rodgers(1999) namun seiring dengan pengalaman dan hasil penerapan metode 

itu, , akhirnya lahir metode pengajaran baru. Metode baru yang lahir itu lebih spesifik mengarah 

pada satu kompetensi. Namun, berdasarkan riset pasar sederhana yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga penyelenggara BIPA bahwa tolok ukur keberhasilan sebuah penyelenggaraan BIPA 

adalah kompetensi berbicara.  

Bagi seorang pengajar, metode bagaikan sebuah kendaraan yang akan mengantar 

pembelajar sampai ke tujuan. KBBI (2001: 740) metode yaitu cara yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai sistem perencanaan pembelajaran 

secara menyeluruh untuk memilih, mengorganisasikan, dan meyajikan materi pelajaran teratur. 

Oleh karenanya, sangat penting memikirkan hal tersebut sehingga penutur asing itu mampu 

berbahasa Indonesia. 

Pemilihan pendekatan pembelajaran bahasa mendekatkan proses pembelajaran pada 

tujuannya. Pendekatan tradisional dalam pengajaran bahasa menurut Jack C.Richard dan 

Theodore S.Rodger dalam Aprroaches and Methods in Language Teaching(1999)ada tiga 

pendekatan yaitu structure view, functional view, and interactional view. Pendekatan-pendekatan 

baru yang muncul kemudian tidak lepas dari ketiga pandangan itu karena struktur, fungsi, dan 

interaksi adalah language cores. Apakah pengajar harus memilih salah satu view atau 

mengaplikasikan ketiganya? Sebagaimana hakikat kompetensi bahasa yang integratif maka 

ketiga view itu harus terintegrasi dalam penerapannya. 
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B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dipakai adalah action research (penelitian tindakan). Penelitian 

tindakan merupakan upaya mengujicobakan ide-ide ke dalam praktik untuk memperbaiki atau 

mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari situasi. Objek penelitian adalah siswa 

BIPA berkebangsaan Korea dan Mandarin. Kemampuan bahasa Indonesia mereka ada di level 

pemula dan madya. Puisi yang diberikan kepada siswa pemula adalah puisi –pantun- gurindam 

yang berlirik kata dasar. Pembelajar madya akan disajikan puisi dengan diksi yang lebih rumit 

dan lirik yang lebih panjang. 

 Pemilihan media puisi, gurindam, dan syair sebagai instrumen penelitian adalah puisi 

berlirik khusus. Mengandung metatesis, homograf, homofon, homonim, 

1. Pantun Percintaan 

1) Beli kelapa hijau dua ribu 

Simpan dalam karung diusung kepala 

Belajar hormat kepada ibu 

Niscaya surga menjadi pahala 

2) Jahit baju berenda merah 

Simpan jarum di dalam peti 

Hati rindu pipi memerah 

Rindu padamu si jantung hati 

3) Beli bunga sepuluh ribu 

tanda cinta pada kekasih hati 

dia senang pipi bersemu 

buatku makin jatuh hati 

2. Pantun Nasihat 

1) Ular cobra mengandung bisa 

Mati cepat kejang-kejang 

Senyum manis pasti bisa 

Hati sahabat pasti senang 

2) Empat kuntum cempaka biru 

Lima enam dalam jambangan 

Kalau dapat sahabat baru 

Teman lama jangan dilupakan  

3. Pantun untuk Muda-Mudi 

1) Dari mana datangnya kereta 

Kalau bukan dari stasiun balapan 

Dari mana datangnya cinta 

Kalau bukan dari kenalan 

2) Duli tuanku junjungan hamba 

Masak hambar tambahlah garam 

Putar lagu mengusir hampa 

Hati girang hilangkan geram 

4. Gurindam 

1) Jika bekerja tidak berhati lurus 

Pikiran akan menjadi tergerus  

Jika pikiran selalu tergerus 

Pikiran tak karuan tubuh menjadi kurus 
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2) Apabila selalu mencela orang 

Tandanya dia bermain curang 

Jika Anda bermain curang 

Tentulah lawan menjadi berang 

3) Belajar janganlah ditunda-tunda 

Karena kamu tidak akan kembali muda 

Jika kamu terus menunda  

Hilanglah sudah kesempatan berharga 

 

5. Puisi 

Selamat Pagi 

Sinar matahari menyapaku 

Selamat pagi, katanya  

Sinarnya amat cerah 

Bangunkan umat untuk bekerja 

Mulailah pagi dengan ramah jangan marah 

Hamba memohon berkat-Mu 

Agar rejeki jangan hampa 

Pada pantun, gurindam, dan puisi di atas, terdapat pilihan kata yang metatesis, homograf, 

homofon, homonim, dan gejala bahasa lainnya. Dalam pemilihan kata, penutur asing sering 

bingung dan salah pakai, /baju ribu/ untuk maksud /baju biru/; /bertemu/ sering tertukar dengan 

/bersemu/, /Saya ingin bersemu/ untuk maksud /saya ingin bertemu/ . Pantun seperti contoh di 

atas akan melatih pelafalan dan makna kata yang tepat. Selain mengambil pantun yang telah 

tersedia, pengajar pun dapat membuat pantun sendiri dengan menggunakan diksi yang 

bermetatesis, berhomograf, berhomofon, dan keunikan kata lainnya. 

Metatesis Kemiripan Fonem Homograf 

bisa - bias sangkal-sangkar lupa - rupa mental -mental 

ribu-biru bantal-bantar abu - ibu pentil - pentil 

pisah - hisap rawan -lawan kata- katak apel- apel 

garam - ragam bala-bara bawa- bawah memerah-memerah 

hisap - pisah parah - para dosa - doa Homofon 

rubuh - buruh kalung - kalong sapu- sabu sanksi - sangsi 

Bahwa - bawah lulus - lolos Imut-amit bank- bang 

Kepala - kelapa hamba -hampa lolong-kolong Massa- masa 

Besar - beras umat- amat pasti- pasta Rok - rock 

 

Memakai media puisi dengan menggunakan lirik-lirik yang unik seperti di atas akan 

membangkitkan motivasi belajar. Suasana belajar akan lebih menarik, penuh canda tawa, dan 

mudah dipahami serta diingat. Telah lama diyakini bahwa fun learning sangat efektif dalam 

mencapai tujuan belajar sehingga metode ini sangat cocok digunakan pada pengajaran BIPA.  
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C. Pembahasan 

Penutur asing berkebangsaan Korea, Mandarin, Jepang, Thailand dalam belajar bahasa 

Indonesia memiliki kesulitan ganda. Pertama mereka harus belajar fonologi bahasa Indonesia , 

mengenal huruf, cara menulis dan cara membacanya. Selanjutnya mereka akan berkutat dengan 

morfologi semantik dan sintaksis. 

Bahasa Korea (한국어/조선말) adalah bahasa yang paling luas digunakan di Korea, dan 

merupakan bahasa resmi Korea Selatan dan Korea Utara. Sistem penulisan bahasa Korea yang 

asli disebut Hangul merupakan sistem yang silabik dan fonetik. Huruf-Huruf Korea, terdiri dari 

14 konsonan dan 10 vokal. Konsonan : ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎVokal: ㅏ ㅑ 

ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣDemikian juga dengan bahasa Jepang Hiragana, Katakana, Kanji, dan 

Romaji yang sangat berbeda dengan alfabet bahasa Indonesia.  

Kelemahan pelafalan penutur asing Korea, Jepang, dan China pada konsonan S, L, dan R. 

Sementara banyak sekali morfem bahasa Indonesia yang menggunakan konsonan tersebut. 

Peserta yang berasal dari Jepang memiliki kesulitan untuk fonem yang mengandung nasal seperti 

/ng/, /ny/, /kh/ yang terletak pada posisi awal. Sementara itu, pembelajar dari Korea cenderung 

memberikan tambahan bunyi seperti kata air dilafalkan /aire/, kata panas dilafalkan /panase/; kata 

‘berbeda’ dilafalkan /berbedah/ dan banyak lagi keganjilan lainnya. 

Puisi adalah media yang dapat digunakan untuk pengajaran bahasa dan budaya yang 

efektif. Media puisi sangat efektif untuk  

1) Mengingat kosa kata 

2) Melatih dan meningkatkan kemampuan pelafalan 

3) Puisi akan membantu penutur asing berbicara seperti penutur asli 

4) Puisi membantu memahami budaya dan sejarah Indonesia 

 

Puisi terutama puisi lama, gurindam dan pantun mengandung nilai-nilai budaya yang 

kental sehingga media ini mengandung cakupan yang luas sebagai media pembelajaran. Bagi 

penutur asing terutama level pemula dan madya, tujuan pengajaran bermedia puisi tidak 

bermaksud mengarahkan mereka menjadi seorang ahli literatur, tetapi lebih untuk melatih 

pelafalan, melatih kemampuan menulis, mengemukakan pendapat dan melatih membuat 

kesimpulan.  

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Korea
http://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Hangul
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Silabik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Fonetik
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Dalam bukunya, Teaching Pronunciation, a Course Book and Reference Guide, Marriane 

Celce dan kawan-kawan(1999) mengatakan bahwa: 

 “Accurate pronunciation is an important part of learning any language. The way your 

speech sounds can have a big impact on whether or not people understand what you are 

saying.” and their initial impression of you. The tricky thing about pronunciation is that it 

not just a question of acquiring knowledge, it’s a physical skill that you need to practise 

regularly.  

 

Metode pelatihan pelafalan dapat dilakukan dengan banyak cara di antaranya 

a. Mendengarkan diri sendiri, merekam saat kita berbicara kemudian dengarkan hasil 

rekaman itu maka kita akan tahu kekuranganya. 

b. Berbicara perlahan. Ukuran kefasihan sesorang tidak diukur berdasarkan kecepatan 

bicara, tetapi berdasarkan kejelasan maksud yang akan disampaikan. 

c. Memahami intonasi dan tekanan saat melafalkan kata akan membantu orang lain 

memahami maksud pembicaraan kita. Hal ini sangat terbantu dengan cara membaca 

puisi. Berlatih membaca puisi tidak hanya membentuk pelafalan as a native speaker, 

tetapi juga meningkatkan pengetahuan diksi. 

d. Menyanyi lagu berbahasa Indonesia. Metode ini hampir sama dengan tujuan pada bagian 

c. 

Sebelum dilakukan tindakan penelitian(action research), sepuluh peserta BIPA kerapkali 

tertukar dalam menggunakan kata, misalnya /sakit kelapa/untuk maksud /sakit kepala/; /kita harus 

berdosa/ untuk maksud /kita harus berdoa/ dan kesalahan lainnya. Namun, setelah mengikuti 

pembelajaran melalui puisi terdapat kemajuan dalam pelafalan dan pengetahuan diksi yang lebih 

mantap. 

 

D. Simpulan dan Saran 

Mempelajari bahasa asing bukanlah perkara mudah, terlebih bila bahasa asal pembelajar 

itu sangat berbeda dengan bahasa yang dipelajari. Sebagai contoh, bahasa Korea, Mandarin, 

Jepang, Thailand, Arab dan bahasa lain yang mempunyai karakter alfabet yang sangat berbeda. 

Oleh karenanya, pengajar harus kreatif memilih dan merancang metode pengajarannya.  

 Tujuan mempelajari bahasa asing adalah mampu berbicara bahasa tersebut secara fasih. 

KBBI mendefinisikan fasih sebagai lancar, bersih, dan baik lafalnya. Penekanan fasih pada lafal 

seperti penutur aslinya. Media puisi adalah media yang dapat dipakai untuk melatif pelafalan. 

Selain itu, intonasi, ekspresi pun menjadi semakin terlatih.  

 Ketika seorang pengajar memilih media puisi, dia pun harus memiliki kemampuan 

menulis puisi yang sesuai dengan kemampuan dan tujuan pembelajaran. Sebelumnya, pengajar 
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harus mampu mengobservasi kelemahan pelafalan, kebingungan penggunaan kata sehingga 

media dan tujuan pembelajaran selaras.  
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Abstrak 

 

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh teknik khayalan visual terhadap kemampuan menulis 

puisi siswa SD, SMP, dan SMA. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak atau random 

sampling. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa tes menulis puisi. Hasil menulis puisi siswa 

diberi skor dengan menggunakan kisi-kisi penilaian mengenai aspek irama, rima, pilihan kata, 

ungkapan, dan jalinan imaji. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Liliefors. Untuk uji 

homogenitas, digunakan rumus uji Barlett. Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis dengan uji-t. 

Berdasarkan hasil penelitian, teknik khayalan visual dapat diterapkan sebagai salah satu teknik 

dalam pembelajaran menulis puisi di SD, SMP, dan SMA. 

 

Kata kunci: teknik khayalan visual, menulis puisi. 

 

A. Pendahuluan 

Pembelajaran sastra mengandung empat aspek berbahasa, yaitu aspek: (1) mendengar,   

(2) berbicara, (3) membaca, dan (4) menulis dan apresiasi sastra. Dalam pembelajaran sastra, 

keempat aspek itu harus dikuasai secara seimbang agar siswa dapat menguasainya, serta harus 

dipelajari secara bertahap dan terpadu. Keempat aspek berbahasa tersebut harus saling 

mendukung satu sama lainnya dan menunjang kemampuan berbahasa siswa.  

Dalam empat aspek tersebut menekankan siswa untuk dapat mempelajari aspek 

mendengar, berbicara, membaca, menulis, dan apresiasi sastra dalam satu kali pembelajaran atau 

setidaknya empat dari lima aspek tersebut yang dipelajari dalam satu kali pembelajaran. 

Misalnya, siswa diminta untuk membaca informasi dari beberapa wacana, kemudian siswa 

diminta pula mendengarkan informasi tambahan yang diberikan oleh guru atau narasumber lain. 

Setelah itu siswa diminta untuk menuliskan informasi-informasi yang didapatnya, kemudian 

hasil tulisannya tersebut didiskusikan secara bersama-sama. Kegiatan ini memadukan aspek 

membaca, mendengar, menulis, dan berbicara dalam satu kali pembelajaran. Salah satu dari 

empat aspek tersebut adalah menulis.  

Banyak faktor yang memengaruhi siswa dalam memiliki kemampuan menulis. Faktor itu 

dapat berasal dari orang tua, guru sebagai pengajar, kurikulum, dan faktor dari siswa itu sendiri. 

Jika seorang guru bahasa dapat memberikan motivasi dalam melatih siswa secara terus-menerus, 

maka dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam aspek menulis. Motivasi yang diberikan 

oleh guru Bahasa Indonesia tersebut dapat memberikan pengaruh yang baik dalam 
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mengembangkan sikap dan keterampilan seorang anak, termasuk dalam kemampuan menulis 

puisi (Campbell, 2006: 75). Kenyataannya, dalam pembelajaran menulis puisi, pengembangan 

kemampuan siswa yang diberikan oleh guru dalam latihan menulis puisi, ternyata jarang 

menggunakan teknik-teknik yang inovatif. Hal ini dikarenakan kurangnya kreativitas guru dalam 

mengembangkan aspek menulis puisi siswa.  

Pemahaman tentang apresiasi puisi dari segi teori maupun dari segi praktik haruslah 

dikuasai dengan baik oleh guru. Dengan demikian, saat guru telah menguasai dari segi praktik 

maupun dari segi teori maka siswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang puisi 

dan cara mengekspresikannya. Itu pula yang pada akhirnya akan menimbulkan kecintaan siswa 

terhadap puisi. Dalam pembelajaran sastra, kemampuan mempertajam perasaan perlu 

dikembangkan, karena sastra berhubungan dengan kepekaan seseorang dalam mengungkapkan 

hal-hal yang diterima oleh pancaindera seperti indera penglihatan, pendengaran, peraba, dan 

pengecap (Rahmanto, 1988:20; Rizanur, 1988:56;Hayon, 2006:12). Kemampuan ini harus 

dimiiki oleh siswa dalam menulis puisi.  

Dalam pembelajaran menulis puisi seorang guru harus memiliki suatu teknik yang kreatif 

dalam menarik minat belajar siswa. Hal ini dikarenakan untuk menarik minat siswa untuk 

menulis puisi. Salah satu teknik yang dapat digunakan guru ialah teknik khayalan visual. 

Silberman (2009: 54) menyatakan teknik khayalan visual yaitu peserta didik dapat menciptakan 

ide-idenya sendiri dengan khayalan visualnya. Khayalan itu efektif sebagai suplemen kreatif 

pada belajar kolaboratif. Teknik khayalan visual ini dapat juga berfungsi sebagai batu loncatan 

menuju penelitan independen yang mungkin pada awalnya tampak berlebihan bagi peserta didik. 

Dengan demikian khayalan visual seorang siswa sangat memengaruhi ide-ide kreatif siswa 

dalam menulis puisi. Tarigan (1985:20) mengungkapkan bahwa siswa dapat mengimajinasikan 

pemikirannya lalu dituangkan dalam bentuk puisi. Pilihan serta penggunaan kata-kata yang tepat 

itu dapat memperkuat serta memperjelas daya bayang pikiran manusia, dan energi tersebut dapat 

pula mendorong imajinasi atau daya bayang kita untuk menjelmakan gambaran yang nyata 

(Semi, 1990:34; Pradopo, 1993:67). Hal ini dapat memperkuat bahwa menulis puisi memerlukan 

imajinasi, sehingga puisi tersebut dapat menggambarkan suatu pemikiran yang nyata.  

Dengan demikian, diduga jika siswa diberikan pembelajaran puisi dengan menggunakan 

teknik khayalan visual, maka siswa dapat dengan mudah mengapresiasikan pemikirannya dan 

menciptakan sebuah puisi. Teknik ini sangat menarik. Hal ini dikarenakan siswa akan merasa 

lebih bebas dalam menuangkan pikirannya karena dalam teknik imagine saat siswa 

mengimajinasikan pikirannya guru memutarkan sebuah instrumen musik sehingga siswa dapat 

lebih kreatif lagi dalam mengimajinasikan khayalannya, pemikirannya dengan mendengar latar 
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musik yang mendukung proses belajar tersebut. Sehingga teknik ini sangat menarik untuk 

diterapkan sebagai salah satu teknik pembelajaran menulis puisi.  

    Tulisan ini mengenai hasil penelitian di tiga sekolah yaitu di satu SD, satu SMP, dan satu 

SMA di Jakarta. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh pengondisian kelas dengan teknik 

khayalan visual terhadap kemampuan menulis puisi siswa ketiga sekolah tersebut. Rumusan 

masalahnya ialah adakah pengaruh pengondisian kelas dengan teknik khayalan visual terhadap 

kemampuan menulis puisi siswa? 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para guru terutama guru bahasa 

Indonesia dalam mengajarkan puisi, sehingga pembelajaran puisi menjadi lebih menarik dan 

siswa menjadi tertarik. Dengan demikian siswa akan termotivasi untuk mengembangkan 

kemampuan menulis puisi, sehingga diharapkan keterampilan berbahasa siswa dapat meningkat. 

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bekal penulis sebagai calon guru dalam meningkatkan 

kualitas pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, dan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi para peneliti lain yang akan meneliti tentang menulis puisi, sehingga dapat dijadikan 

sebagai bahan rujukan yang bermanfaat bagi penulisannya.  

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Metode ini digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya pengaruh pengondisian kelas dengan teknik khayalan visual yang digunakan 

pada kelas eksperimen, yaitu dengan cara membandingkan kelompok eksperimen yang diberi 

perlakuan menggunakan pengondisian kelas dengan teknik khayalan visual dengan kelompok 

kontrol yang tidak diberi perlakuan.   

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen True Eksperimental Design dengan 

bentuk Posttest-Only Control Design, yaitu sebuah eksperimen yang dilaksanakan mengambil 

dua kelas, yaitu kelas eksperimen dengan kelas kontrol (pembanding). Kelas eksperimen diberi 

perlakuan pengondisian kelas dengan teknik khayalan visual dan kelas kontrol tidak diberi 

perlakuan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tes awal atau pretes.  

Kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi materi dengan metode yang berbeda. Kelas 

eksperimen menggunakan pengondisian kelas dengan teknik khayalan visual sedangkan kelas 

kontrol diberi materi dengan metode konvensional. Perlakuan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dilakukan enam kali pertemuan. Pertemuan pertama pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol yaitu dimulai dengan memberikan pretes mengenai menulis puisi. Kemudian peneliti 

baru menjelaskan materi mengenai menulis puisi. Kelas eksperimen menggunakan pengondisian 

kelas dengan teknik khayalan visual, sedangkan kelas kontrol menggunakan metode 
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konvensional. Setelah itu pada kelas eksperimen dan kelas kontrol kembali menulis puisi, 

dengan tema yang sama dengan sebelumnya dengan harapan lebih baik karena peneliti telah 

menjelaskan dan memberikan sebuah perlakuan. Hasil dari menulis kembali puisi dengan tema 

yang sama itu, yang merupakan postes yang gunanya memastikan apakah perlakuan kelompok 

ekperimen telah menyebabkan perubahan dan pengaruh yang lebih besar dari kelas kontrol.  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:  

Tabel. 1 Desain Penelitian Pretes dan Postes 

E  O1  X  O2  

K  O3  -  O4  

Keterangan:  

E   : Kelas Eksperimen  

K   : Kelas Kontrol  

O1  : Pretes Eksperimen  

X   : Perlakuan  

O2  : Postes Eksperimen  

O3  : Pretes Kontrol  

O4  : Postes Eksperimen 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penghitungan data, dapat dilihat bahwa kemampuan menulis puisi 

siswa yang diajarkan dengan menggunakan pengondisian kelas dengan teknik khayalan visual 

lebih baik daripada siswa yang tidak diajarkan dengan teknik tersebut. Hal ini dapat diketahui 

dari perbedaan perolehan nilai dua kelompok yang menjadi sampel penelitian ini.  

Kemampuan menulis puisi siswa pada kelas eksperimen sudah baik. Mereka dapat 

menulis puisi dengan beberapa kriteria menulis puisi yang telah ditentukan. Siswa kelas 

eksperimen umumnya mampu membuat puisi dengan baik dan cukup mampu memperkaya 

tulisan mereka dengan isi dan tema yang sesuai dibandingkan pada saat prates. Hal ini 

menunjukkan adanya perkembangan pada kemampuan siswa dalam menulis puisi.  

Pada dasarnya nilai dan perkembangan siswa dipengaruhi oleh banyak faktor, di 

antaranya adalah teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru. Teknik yang sesuai dapat 

membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar sehingga proses pembelajaran akan berjalan 

sesuai dengan yang diinginkan oleh guru dan siswa. Sebaliknya, teknik yang kurang tepat akan 

mengurangi motivasi siswa dan membuat pembelajaran seolah–olah berjalan di tempat. Sehingga 

keyakinan peneliti didasari dengan data yang ada, yaitu bahwa teknik yang sesuai dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam kompetensi pembelajaran.  

Pengondisian kelas dengan teknik khayalan visual pada dasarnya memiliki kelebihan dapat 

membuat siswa lebih:  
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1. Termotivasi dalam menulis puisi  

2. Kreatif dalam mengungkapkan perasaan  

3. Variatif dalam pemilihan kata    

4. Membantu siswa dalam menuangkan ide-ide ke dalam sebuah puisi  

5. Memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan karena siswa terlibat aktif.  

Berdasarkan kelebihan–kelebihan yang sudah diidentifikasi, ditentukan nilai ideal yang 

dapat dicapai siswa. Nilai ideal ditentukan dan diyakini berdasarkan kelebihan teknik 

pembelajaran yang digunakan. Siswa diharapkan dapat mencapai nilai yang sesuai dengan 

standar ketetapan minimal. Namun, hasil yang diperoleh beberapa siswa masih di bawah nilai 

ideal yang diharapkan peneliti. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:            1) 

kurangnya perhatian siswa, dalam hal ini kurangnya perhatian siswa saat proses pembelajaran 

berlangsung mempengaruhi hasil belajar siswa. 2) Kurangnya pengetahuan siswa, artinya 

pembendaharaan dan pemilihan kata yang tepat berpengaruh pada kemampuan siswa dalam 

merangkai kata yang sesuai dan indah. Hal tersebut dipengaruh oleh bahasa sehari-hari siswa, 

sehingga siswa membawanya dalam tulisan.  

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa SD terdapat dalam beberapa aspek pilihan 

kata. Penggunaan dan penempatan kata dilakukan dengan hati-hati, teliti dan tepat guna. Kata 

yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif. Setiap kata yang digunakan penyair 

memiliki misi tertentu baik mengenai ruang dan waktu. Meskipun demikian, ada beberapa 

tulisan siswa yang pilihan katanya kurang sesuai.  

Hasil pretes pada kelas eksperimen menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil siswa yang 

memiliki kemampuan yang baik untuk memilih kata yang indah. Hal ini disebabkan sulitnya 

siswa dalam memilih kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu dalam sebuah puisi. 

Setelah melalui langkah-langkah belajar menulis puisi dengan pengondisian kelas menggunakan 

teknik khayalan visual, hasil postes pada siswa kelas eksperimen sudah mengalami peningkatan 

dalam aspek pilihan kata. Hal ini dapat dilihat pada lampiran hasil postes siswa kelas 

eksperimen. Seluruh siswa dapat memilih kata dengan indah untuk penulisan puisi.  

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa SMP terdapat dalam beberapa aspek 

tipografi. Tipografi puisi dinyatakan oleh susunan kata, larik, dan bait. Tipografi ini berfungsi 

agar pembaca dapat memahami maksud isi puisi karena bagian-bagian itu mengandung satuan 

pikiran yang kemudian terjalin dalam kesatuan pilihan. Tipografi dalam penulisan puisi modern 

tidak terikat oleh jumlah susunan kata, larik atau bait. Akan tetapi dapat kita batasi jumlah baris 

atau bait untuk memudahkan siswa dalam menulis puisi.  
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Awalnya, siswa kurang tepat dalam menentukan tipografi pada saat menulis puisi 

sehingga pada saat pembaca membaca hasil menulis puisi siswa, pembaca sulit merasakan 

makna yang dituliskan oleh siswa melalui tipografi tersebut. Sebaiknya agar pembaca tersebut 

dapat merasakan tipografi dari puisi tersebut maka penulis harus dapat menentukan kapan harus 

menggunakan tanda baca seperti, titik, koma, tanda seru dan lain-lain. Sehingga dengan 

menempatkan tanda baca tersebut dapat lebih mempertegas makna yang akan disampaikan oleh 

penulis kepada pembaca. 

Setelah melakukan proses pembelajaran pengondisian kelas dengan teknik khayalan 

visual, sebagian besar siswa kelas eksperimen sudah lebih baik dalam memunculkan tipografi 

pada puisi mereka. Salah satu contoh berikut sudah lebih baik dalam hal memunculkan tipografi 

pada puisi. 

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa SMA terdapat dalam beberapa aspek rima. 

Rima adalah perulangan bunyi yang berselang, baik di dalam bait puisi maupun di akhir larik-

larik puisi. Oleh karena itu, rima sangat diperlukan dalam penulisan puisi untuk memunculkan 

keindahan. Peranan bunyi dalam puisi meliputi hal-hal berikut: untuk menciptakan nilai 

keindahan lewat unsur musikalitas atau kemerduan, untuk menuansakan makna tertentu sebagai 

perwujudan rasa dan sikap penulisnya, dan untuk menciptakan suasana tertentu sebagai 

perwujudan suasana batin dan sikap penulisnya. Namun, tidak semua karakteristik tersebut 

terpenuhi dalam menulis puisi yang ditulis oleh siswa beberapa kesalahan muncul berkaitan 

dengan aspek ini.     

Pada pretes eksperimen, terdapat beberapa siswa yang kurang tepat dalam menuliskan 

rima. Sehingga peranan bunyi yang seharusnya dimunculkan pada puisi tidak terlalu tampak 

pada penulisan puisi.  Namun, setelah melalui langkah-langkah pembelajaran menulis puisi 

dengan pengondisian kelas menggunakan teknik khayalan visual, siswa kelas eksperimen sudah 

mengalami peningkatan dalam menuangkan rima dalam penulisan puisi. Rima yang 

dimunculkan pada puisi sudah dapat dirasakan oleh pembaca. Hal ini dapat dilihat pada hasil 

postes kelas eksperimen.  

Perbedaan antara nilai postes kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jika dilihat dari hasil 

postes, maka perbedaan kenaikan nilai postes siswa kelas eksperimen dan kontrol berbeda. 

Pengaruh yang signifikan nilai postes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang paling tinggi 

terdapat pada aspek kesesuaian isi dengan tema serta diksi yang menggambarkan perasaan. 

Pengaruh yang kurang signifikan terdapat pada amanat dan nada puisi.  Setelah dilakukan 

pengujian, ternyata diketahui bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel. Pada siswa SD yaitu 2,357 

> 1,68. Siswa SMP 2,655 > 1,68. Siswa SMA 2,134 > 1,68. Artinya, terdapat pengaruh 
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sehingga hipotesis penelitian yang menyatakan penggunaan pengondisian kelas dengan teknik 

khayalan visual terhadap kemampuan menulis puisi siswa SD, SMP, dan SMA yang diteliti. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Keseluruhan siswa yang diberi perlakuan menggunakan pengondisian kelas dengan 

teknik khayalan visual mampu menulis puisi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

pretes sebelum siswa diberikan pengondisian kelas dengan teknik khayalan visual dan 

hasil postes. 

2. Teknik khayalan visual yang digunakan dalam pembelajaran menulis puisi di kelas 

eksperimen meliputi beberapa tahap, yaitu siswa diajak untuk menenangkan pikirannya, 

setelah itu peneliti memutarkan musik untuk mendukung suasana dan dapat 

membangkitkan imajinasi siswa tersebut, setelah imajinasi siswa terbentuk maka peneliti 

menugaskan siswa untuk menulisakan imajinasinya dalam bentuk puisi. Kemudian 

setelah selesai maka siswa tersebut membacakan hasil tulisan puisi mereka di depan 

kelas.  
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Abstract 

 

One of the most important thing in learning and studying process is the ability of material. In 

learning literature also, module is one of the material that should help the students in 

understanding the materials. Remembering how much important a module for students, there are 

many theories given the experts. Dick, Carey and Carey or Jolly and Bolitho are one of the 

example. To get the perfection, combinating two kinds of model is one of the solution. The steps 

in combinating these model is to identity the needs, design of module, production of module, 

validating experts, revision of module, and testing the module. 

 

Keywords: model of development, module, teaching literature 
 

A. Pendahuluan 

 Berbicara tentang karya sastra masih belum menemui titik keseragaman definisi di 

antara para ahli. Banyak pakar memberikan definisi dan batasan tentang karya sastra yang 

berbeda dan bahkan saling bertentangan. Menurut Stutterheim dikutip Pradotokusumo (2005:4), 

sastra merupakan ekspresi yang bermakna luar biasa. Namun, ia sendiri tidak dapat memberikan 

penjelasan yang tepat dan pasti atau memberi batasan apa yang dimaksud dengan “ekspresi yang 

bermakna luar biasa” tersebut. 

Selanjutnya karya sastra juga dapat didefinisikan sebagai salah satu cabang kesenian 

yang selalu berada dalam peradaban manusia semenjak dari dulu (Semi, 1990:1). Sastra 

bermakna pula sebagai bentuk cerminan dan cita-cita masyarakat tertentu. Hal itu terlihat dari 

gambaran karya sastra yang memperlihatkan kehidupan yang telah atau sedang terjadi, bahkan 

masa depan yang diharapkan oleh masyarakat. 

Karya sastra memiliki fungsi dan peranan yang penting bagi manusia. Menurut Kosasih 

(2012:1), fungsi sastra dapat dibedakan menjadi: (1) fungsi rekreatif, fungsi didaktif, fungsi 

estetis, fungsi moralitas, dan fungsi religiusitas. Sebuah karya sastra tidak dianggap sebagai 

objek hiburan semata tetapi juga karya sastra yang mampu memberi kemanfaatan. Singkatnya, 

karya sastra diharapkan memberi manfaat berupa ajaran moral yang berharga untuk menyikapi 

kehidupannya. 

Mengingat banyaknya manfaat dari karya sastra tersebut maka tidak mengherankan bila 

pembelajaran karya sastra perlu ditingkatkan di setiap lembaga pendidikan, baik sekolah dasar, 

menengah, maupun perguruan tinggi. Secara garis besar pembelajaran sastra memiliki tiga fungsi 
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utama, yaitu fungsi ideologis, fungsi kultural, dan fungsi praktis (Jabrohim, 1994:12). Fungsi 

ideologis sastra berfungsi untuk membentuk watak atau karakter sesuai dengan jati diri bangsa, 

yaitu pembinaan jiwa pancasila. Fungsi kultural pembelajaran sastra adalah proses pemindahan 

kebudayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Fungsi praktis pembelajaran sastra 

memiliki pengertian bahwa pembelajaran sastra membekali bahan-bahan yang dapat berguna 

bagi peserta didik untuk melanjutkan studi ataupun bekal dalam bermasyarakat. 

Bagai dua sisi yang bertolak belakang dari beberapa manfaat pembelajaran sastra 

tersebut, masih terjadi banyak kendala dihadapi di lapangan. Salah satu yang menjadi 

penyebabnya adalah ketidaktertarikan mahasiswa dalam mempelajari sastra. Menurut Atmazaki 

(2005), Pembelajaran sastra bagi siswa/mahasiswa belum mampu membuka mata mereka 

tentang daya tarik sastra. Peserta didik hanya sekadar menghafal nama pengarang, judul karya, 

dan periodisasi sastra. Di samping itu, mereka juga hanya dituntut untuk sekadar menentukan 

unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik tanpa mengaitkan dengan pengalaman mereka. Ilustrasi 

kecil tersebut merupakan contoh kasus yang menggambarkan betapa tidak menariknya materi 

sastra bagi para siswa.  

Salah satu alternatif dalam menggairahkan pembelajaran sastra adalah  dengan 

penyediaan bahan ajar yang menyajikan materi ajar secara sempurna. Alasannya, buku ajar yang 

digunakan pada mata kuliah pembelajaran sastra masih memiliki beberapa kelemahan. Pertama, 

bahan ajar yang tersedia hanya menyajikan teori-teori mendasar yang belum dirangkai dengan 

langkah-langkah dalam menganalisanya. Kedua, bahasa yang digunakan dalam buku ajar masih 

cenderung berat bagi mahasiswa karena masih terpengaruh oleh bahasa asli (buku terjemahan). 

Mengingat beberapa permasalahan tersebut,  maka perlu disusun bahan ajar berupa modul yang 

dapat membantu dalam proses pembelajaran sastra di kampus.   

 

B. Pembahasan 

1. Bahan Ajar  

Salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran adalah tersedianya bahan ajar. Ada 

berbagai definisi/arti dari bahan ajar yang dikemukakan oleh para ahli. Bahan ajar atau materi 

pembelajaran merupakan semua bentuk bahan yang digunakan oleh guru atau dosen untuk 

membantu dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas yang terdiri dari pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap (Depdiknas, 2006:4). Widodo & Jasmadi dikutip Lestari (2013:1) 

menyatakan bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi 

pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disusun secara sistematis 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Bahan ajar dapat dipahami sebagai segala bahan baik 
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informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan secara utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran 

(Prastowo, 2011:17). Menurut Panen dikutip Setiawan (2007:1.5) bahwa bahan ajar adalah 

bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Bahan ajar juga memiliki beberapa karakteristik. Dengan kata lain, tidak semua buku 

yang beredar di publik dapat digolongkan dalam bahan ajar. Hal ini juga ditegaskan oleh Widodo 

& Jasmadi dikutip Lestari (2013:2—3) yang menguraikan beberapa karakteristik bahan ajar, 

yaitu: (1) bahan ajar mampu untuk membelajarkan diri sendiri, (2) materi pelajaran/isi/konten 

dari satu unit kompetensi terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh, (3) berdiri sendiri, (4) 

memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

(5) mudah digunakan.  

 

2. Fungsi dan Peranan Bahan Ajar 

Bahan ajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Bahan ajar 

juga dapat sangat menentukan kualitas dan hasil pembelajaran. Lestari (2013:7) menyatakan 

fungsi bahan ajar secara garis besar adalah untuk memfokuskan semua aktivitas dalam proses 

pembelajaran dan juga sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran.  

Bahan ajar sangat penting peranannya bagi dosen dan mahasiswa. Bagi dosen, bahan ajar 

sangat berperan dalam menghemat waktu mengajar, mengubah peran dosen menjadi fasilitator, 

dan mewujudkan pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif. Bagi mahasiswa, bahan ajar 

dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari materi dan membantu kemampuan mereka 

dalam belajar secara mandiri.  

Peranan bahan ajar dalam pembelajaran dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama dan 

bahan pelengkap. Dalam pembelajaran individual, bahan ajar sebagai bahan ajar utama 

sedangkan dalam pembelajaran klasikal bahan ajar sebagai bahan pelengkap buku utama. 

 

3. Pengembangan Bahan Ajar 

Mengingat pentingnya ketersediaan bahan ajar maka sudah seharusnya sebagai 

dosen/pendidik mampu mengembangkan bahan ajarnya sendiri. Pada dasarnya pengembangan 

bahan ajar harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan langkah-langkah yang saling 

berkaitan untuk menghasilkan bahan ajar yang berkualitas. Tomlison (1998:2) menyatakan 

bahwa pengembangan bahan ajar merujuk pada segala sesuatu yang dilakukan oleh penulis, 

guru/dosen, dan peserta didik dalam menyediakan sumber belajar untuk memaksimalkan 

pengalaman yang disusun untuk meningkatkan pembelajaran.     
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Adapun proses pengembangan bahan ajar harus disesuaikan dengan analisis kebutuhan 

dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Hal ini didasarkan oleh 

uraian dari Depdiknas (2008:10) menyatakan bahwa prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar 

meliputi (1) mengawali dari yang mudah dipahami sampai kepada yang tersulit, dari yang 

konkret menuju yang abstrak; (2) proses pengulangan akan memperkuat pemahaman; (3) umpan 

balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahamana siswa; (4) motivasi belajar yang 

tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan siswa; (5) mencapai tujuan setahap 

demi setahap; (6) mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus 

mencapai tujuan. 

 

4. Analisis Kebutuhan Bahan Ajar 

Ada beberapa permasalahan yang dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar. 

Pertama, kekurangan atau ketidaktersediaannya bahan ajar di lapangan. Hal ini merupakan 

faktor yang sering dijadikan alasan bagi para dosen/guru dalam memnyusun bahan ajar. Kedua, 

tersedianya bahan ajar namun tidak sesuai dengan kebutuhan dosen/mahasiswa/kurikulum. 

Keadaan semacam ini juga menjadi permasalahan tersendiri bagi para pendidik. Hal ini memang 

tuntutan kemajuan zaman, maka bahan ajar pun harus bersifat kontekstual. 

Langkah awal dalam mengembangkan bahan ajar adalah melakukan serangkaian analisis 

terhadap kebutuhan siswa dan dosen. Prastowo (2011:50) menyatakan bahwa analisis kebutuhan 

bahan ajar merupakan suatu proses awal yang dilakukan untuk menyusun bahan ajar yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa. Analisis kebutuhan juga dapat diartikan sebagai proses awal dalam 

penentuan tujuan-tujuan perilaku yang akan dicapai (Nurhayati, 2012:29). Menurut Nunan 

(1992:45) analisis kebutuhan merupakan seperangkat prosedur untuk menetapkan parameter 

tertentu dalam sebuah program. Dengan adanya analisis kebutuhan ini maka pengembangan 

bahan ajar akan lebih terarah. 

Tahapan analisis kebutuhan siswa tidak muncul secara asal. Pada dasarnya kegiatan ini 

dilakukan karena memiliki beberapa tujuan. Menurut Richard dikutip Nurhayati (2012:29) 

analisis kebutuhan mempunyai beberapa tujuan utama yaitu: (1) analisis ini dapat digunakan 

sebagai sarana pemerolehan input yang lebih luas tentang isi, desain, dan implementasi tentang 

program bahasa, (2) dapat digunakan untuk mengembangkan tujuan dan isi dan program, (3) 

dapat menyediakan data bagi penelaahan dan penilaian program yang sedang berjalan. 

 

5. Bahan Ajar Berbentuk Modul 

Seperti yang telah dikemukakan pada paparan di atas bahwa bahan ajar dapat berbentuk 

cetak dan noncetak. Salah satu contoh bahan ajar cetak (tertulis) adalah modul. Modul 
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merupakan sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis yang bahasa mudah dipahami oleh 

peserta didik sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya, agar mereka dapat belajar secara 

mandiri (Prastowo, 2011:106). Selanjutnya Dick, Carey, dan Carey (1978:5) mengungkapkan 

bahwa modul adalah sebuah inti dari suatu proses pembelajaran yang memiliki satu tema terpadu 

dan memberikan sejumlah informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menguasai 

pengetahuan/keterampilan tertentu. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa modul adalah bahan tertulis yang disusun 

dan didesain khusus dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa 

bimbingan guru. Sebuah modul berisi tentang (1) petunjuk belajar bagi guru dan siswa; (2) 

kompetensi yang ingin dicapai; (3) informasi pendukung; (4) latihan-latihan; (5) petunjuk kerja 

yang berupa lembar kerja; dan (6) evaluasi (Depdiknas, 2008:13). 

Dalam menyusun modul harus mengikuti tahapan-tahapan yang meliputi: (1) analisis 

terhadap standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) untuk menentukan materi mana 

yang memerlukan bahan ajar, (2) menentukan judul-judul modul berdasarkan atas materi 

pembelajaran dalam silabus, (3) pengkodean modul untuk memudahkan dalam pengelolaannya, 

(4) mengikuti langkah-langkah penulisan modul yang mencakup rumusan KD, penentuan alat 

evaluasi, penyusunan materi, pengurutan pembelajaran, dan struktur modul (Depdiknas, 

2008:23). 

Modul yang dikembangkan harus memiliki kerangka lengkap. Kerangka tersebut 

dikembangkan dari buku Pedoman Pengembangan Bahan Ajar dari Depdiknas sebagai berikut: 

(1) isi modul sesuai dengan tujuan, (2) memiliki urutan yang tepat, (3) memuat petunjuk 

penggunaan bahan ajar, (4) materi dan informasi pendukung, (5) adanya soal latihan, (6) 

jawaban latihan, (7) adanya rangkuman, (8) soal tes formatif, (9) kunci jawaban tes formatif, dan 

(10) daftar pustaka. 

 

6. Model Pengembangan Modul 

Dalam teori pengembangan pembelajaran, ada banyak model pengembangan bahan 

ajar/modul yang dapat dijadikan acuan. Salah satunya adalah model pengembangan yang 

dikemukakan oleh Jolly dan Bolitho (dalam Tomlinson, 1998:98). Dalam teori ini ada langkah-

langkah yang harus dilalui dalam mengembangkan bahan ajar, yaitu: (1) identifikasi kebutuhan, 

(2) eksplorasi kebutuhan materi, (3) realisasi kontekstual bahan ajar, (4) realisasi pedagogik, (5) 

produksi bahan ajar, (6) penggunaan keefektifan materi ajar melalui penggunaan bahan ajar oleh 

peserta didik, dan (7) evaluasi bahan ajar 
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Model pengembangan modul yang lain juga dijabarkan oleh Dick, Carey, dan Carey. 

Menurut mereka ada beberapa langkah dalam model ini, yaitu: 

1. mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran; 

2. melaksanakan analisis pembelajaran; 

3. mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik siswa; 

4. merumuskan tujuan pembelajaran; 

5. mengembangkan instrumen penilaian; 

6. mengembangkan strategi pembelajaran; 

7. mengembangkan materi pembelajaran; 

8. merancang dan melaksanakan evaluasi formatif; 

9. merevisi materi pembelajaran; dan 

10. mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif (2015:6-7). 

Dengan melihat kedua model tersebut, kita dapat mengombinasikan menjadi model yang 

baru. Kombinasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bahan ajar (modul) yang 

dihasilkan dari langkah-langkah yang lebih lengkap. Dari pemaparan itulah dapat dibuat 

beberapa langkah dalam menyusun bahan ajar, yaitu: 

1. Identifikasi kebutuhan bahan ajar. Langkah ini diawali dengan melakukan identifikasi 

kebutuhan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan penggunaan angket yang 

diajukan kepada para dosen dan mahasiswa. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

apakah produk yang akan dikembangkan merupakan hal yang penting dalam suatu proses 

pembelajaran. Identifikasi kebutuhan ini berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi 

dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran mata pembelajaran sastra, kesulitan-kesulitan 

mereka dalam menggunakan bahan ajar yang sudah ada, dan harapan-harapan dosen dan 

mahasiswa terhadap bahan ajar yang akan dikembangkan. Analisis kebutuhan ini dapat 

diketahui melalui angket dan wawancara.  

2. Mendesain modul. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan, langkah berikutnya adalah 

merancang dan mendesain modul yang disesuaikan dengan analisis kebutuhan mahasiswa. 

Pada tahap ini, peneliti merumuskan tujuan khusus yang ingin dicapai dan dikembangkan 

dalam suatu produk. Tahapan ini juga mencakup proses mendesain silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang lengkap dengan perangkat pembelajarannya. Hal-hal lain 

yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan contoh-contoh, merancang pola urutan 

berpikir yang runtut, bahasa yang mudah dipahami, dan melibatkan pengalaman belajar 

mahasiswa agar modul yang dikembangkan lebih bermanfaat bagi mahasiswa. 
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3. Produksi modul. Pada tahap ini, peneliti memproduksi modul yang masih berupa prototipe 

awal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam langkah ini termasuk menentukan desain 

produk bahan ajar serta menyiapkan sarana dan prasarana untuk uji coba dan validasi.  

4. Validasi ahli (Expert Judgesment). Proses validasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

modul yang disusun sudah memenuhi kriteria yang diharapkan. Di samping itu juga proses 

validasi diharapkan mampu mendapatkan masukan atau input-input tentang kualitas bahan 

ajar tersebut. Tahap ini dilakukan sebelum bahan ajar hasil pengembangan ini digunakan 

oleh mahasiswa. Uji validasi tersebut mencakup ahli dalam bidang kegrafikaan, ahli 

pembelajaran, ahli bahasa, dan ahli penyajian. Khusus untuk bidang kegrafikaan, bahan 

ajar yang diperuntukkan bagi mahasiswa memang tidak terlalu membutuhkan poin ini. 

Bidang ini dapat dikategorikan sebagai penunjang/pendukung modul agar terlihat menarik 

secara tampilan fisik. 

5. Revisi bahan ajar. Revisi bahan ajar dilakukan setelah mendapatkan beberapa masukan 

dari para ahli. Pada tahap ini, kita merevisi materi bahan ajar pengembangan berdasarkan 

informasi, saran, dan masukan dari para ahli. Revisi mencakup isi bahan ajar, kebahasaan, 

penyajian, dan kegrafikaan (jika dianggap perlu). 

6. Uji coba bahan ajar. Tahap ini merupakan uji coba terhadap sekelompok mahasiswa atau 

uji coba lapangan terbatas (field trial). Uji coba ini digunakan dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi tentang efek potensial modul yang dikembangkan.  

Secara sederhana, penjabaran langkah-langkah pengembangan modul di atas dapat dilihat 

dari bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kesimpulan 

Dalam proses pembelajaran, ada banyak elemen yang harus dipenuhi dengan baik agar 

tujuan pembelajaran tercapai. Salah satu elemen tersebut adalah tersedia bahan ajar yang 

memadai. Kategori memadai tersebut tidak hanya pada faktor ketersediaan saja tetapi juga ada 

faktor lain yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) bahan ajar disusun 
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berdasarkan analisis kebutuhan, (2) bahan ajar memudahkan siswa dalam mempelajari materi 

(bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, (3) menumbuhkan dan membangkitkan minat 

belajar siswa dan lain sebagainya. 

Beberapa teori dari para ahli disodorkan dalam menyusun bahan ajar, baik modul, lembar 

kerja siswa, buku teks, dan lain-lainnya. Salah satunya adalah teori yang dikembangkan oleh 

Dick, Carey, dan Carey yang menyusun teorinya menjadi 9 langkah. Langkah-langkah teori ini 

adalah: (1) mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran, (2) analisis pembelajaran, (3) 

mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik siswa, (4) merumuskan tujuan 

pembelajaran, (5) mengembangkan instrumen penilaian, (6) mengembangkan strategi 

pembelajaran, (7) mengembangkan materi pembelajaran, (8) merancang dan melaksanakan 

evaluasi formatif, (9) merevisi materi pembelajaran, (10) mendesain dan melaksanakan evaluasi 

sumatif. Teori lain juga dikembangkan oleh Jolly dan Bolitho yang dijabarkan dalam 7 langkah. 

Ketujuh langkah tersebut mencakup:(1) identifikasi kebutuhan, (2) eksplorasi kebutuhan materi, 

(3) realisasi kontekstual bahan ajar, (4) realisasi pedagogik, (5) produksi bahan ajar, (6) 

penggunaan keefektifan materi ajar melalui penggunaan bahan ajar oleh peserta didik, dan (7) 

evaluasi bahan ajar. 

Dalam menghasilkan produk berupa modul yang lebih baik maka diperlukan langkah 

mengombinasikan beberapa teori dan tidak hanya sekadar mengadopsi. Teori Dick, Carey, dan 

Carey dan teori Jolly dan Bolitho dapat dikombinasikan menjadi teori yang lebih baik. Artinya 

kedua teori tersebut sama-sama dipadukan untuk saling melengkapi. Kedua teori tersebut 

akhirnya memunculkan langkah-langkah berikut: (1) identifikasi kebutuhan, (2) desain modul, 

(3) produksi modul, (4) validasi ahli, (5) revisi modul, dan (6) uji coba modul. 
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Abstract 

 

Storytelling activities can stimulate children to systematic thinking skills related to language, 

logic, and the introduction of elements of literacy. So that, storytelling is very important for 

language development of preschoolers. Among the development of language in the form of oral 

language behavior. As the embodiment of the spoken language behavior, preschoolers can give 

verbal and nonverbal responses of a typical, well in time before the fairy tale is told, when told, 

and after told. However, it depends on the success of the teacher or presenter story as a storyteller 

in selecting and establish performance models in storytelling. This is due to preschoolers using his 

intelligence to respond to everything that exists as a form of oral language behavior by stimuli 

given to them. Thus, storytelling has an important role for language development of preschoolers. 

 

Keywords: storytelling, performance models, oral language behavior, preschool 

 

 

A. Pendahuluan 

Perubahan yang cepat  pada masyarakat modern sekarang ini menyebabkan semakin 

sulitnya mempersiapkan anak menyongsong kehidupan masa depan mereka. Masa depan 

digambarkan seolah-olah sebagai sesuatu yang kabur. Untuk itu, dunia membutuhkan anak-anak 

yang cerdas. Mereka diharapkan mempunyai potensi yang dapat disumbangkan pada kehidupan 

dalam berbagai usaha kalau saja mereka diberikan kesempatan untuk mengembangkannya. 

Orangtua dan pendidik adalah orang yang terbaik untuk membantu anak-anak mewujudkan 

potensinya.  

Usia prasekolah merupakan saat yang tepat bagi anak untuk tumbuh mencapai puncak 

kemampuan mereka. Usia 0;0 sampai 6;0 tahun merupakan masa usia prasekolah. Pada usia ini, 

dapat digunakan terhadap perkembangan kognitif, sosial, dan personality anak-anak. Selain itu, 

ia bisa menggunakan kecerdasannya dalam  mengumpulkan  pengetahuan lebih lanjut. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Chomsky (dalam Beck, 2000:45)  yang mengatakan bahwa pada saat 

lahir anak sudah mempunyai bekal kodrati dalam  bentuk suatu mekanisme abstrak yang 

dinamakan faculties of the mind. Dengan demikian, adanya bekal kodrati itu anak-anak dapat 

menggunakan kemampuan kecerdasannya dengan berbagai cara.  

Salah satu cara anak-anak usia prasekolah dapat menggunakan kemampuan 

kecerdasannya yakni dengan kreativitas berbahasa lisan demi merespon segala sesuatunya yang 

timbul akibat stimulus-stimulus yang diberikan kepadanya. Contoh stimulus yang dimaksud 

yakni mendengarkan suatu cerita dari suatu buku, seperti dongeng. Anak usia prasekolah 
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tersebut pun akan melihat berbagai hal yang ada di dalam  buku dongeng yang telah dibacakan. 

Hal itu disebabkan dongeng melatih anak berpikir rasional dan praktis, menyelesaikan  masalah, 

mengambil keputusan yang berkaitan dengan perkembangan kognitif sehingga terciptalah  suatu  

kreativitas dalam  berbahasa lisan, sehingga timbul rasa ingin tahu yang diwujudkan dalam 

keinginan selalu bertanya, ingin menginformasikan segala sesuatu yang telah didengarnya, dan 

lain-lain. Selain itu, lewat buku dongeng anak-anak juga berlatih berimajinasi (Fanani, 2005:2). 

Imajinasi ini bisa berupa banyak hal, misalnya imajinasi ke masa lalu, imajinasi ke masa depan, 

dan imajinasi ke dunia lain. Seperti yang telah diketahui, dongeng juga dapat dijadikan suatu 

ajang tempat untuk menanamkan nilai-nilai moral. Hal ini sejalan dengan pemikiran  

Moeslichatoen (1999:159) yang mengatakan bahwa dongeng dapat dipergunakan untuk 

menyampaikan pesan-pesan kebajikan kepada anak, sehingga anak dapat  juga 

menginformasikan apa yang diketahuinya kepada orang lain. Di samping hal itu, melalui 

dongeng anak-anak juga akan mudah ikut berpartisipasi dalam  memberikan respon tentang 

dongeng yang mereka dengar. Hal inilah yang paling penting dalam pemerolehan bahasa mereka 

sebagai anak-anak. Dengan demikian, mereka menjadi terbiasa dalam memberikan respon yang 

berupa kreativitas dalam berbahasa lisan. 

  Namun, tidak semua pendidik atau orang tua yang peka untuk membacakan suatu 

dongeng secara rutin. Tidak hanya itu, pendidik maupun orang tua kadang-kadang tidak tepat 

dalam memilih buku dongeng yang diminati anak sehingga kreativitas berbahasa lisannya tidak 

tampak. Oleh sebab itu, pendidik maupun orang tua harus mengetahui dan memahami bahwa 

tidak semua jenis dongeng yang dapat meningkatkan kreativitas anak usia prasekolah dalam 

berbahasa lisan karena dongeng memiliki berbagai jenis, antara lain; fabel, fantasi, mite, legenda, 

cerita rakyat dan religius. Namun, menurut Priyono (2006:24) dongeng yang tepat untuk 

kelompok usia prasekolah yakni cerita binatang atau yang dikenal dengan nama fabel.  Hal ini 

juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Tressyalina (2011:Walaupun demikian, apabila 

model performansi mendongeng yang dipilih tidak tepat, kreativitas pada anak usia prasekolah 

tidak berkembang, baik kreativitas berbahasa lisan pada saat sebelum, ketika, maupun setelah 

dongeng diceritakan. 

 

B. Pembahasan 

Pada bagian pembahasan, diuraikan mengenai kajian teori (1) mendongeng, (2) model 

performansi mendongeng, dan (3) perilaku berbahasa lisan anak usia prasekolah. Berikut uraian 

lebih lanjut. 
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1. Mendongeng 

Mendongeng atau bercerita merupakan salah satu cara yang baik untuk berbagi 

pengalaman imajinatif dengan anak-anak dan memperluas cakrawala mereka (Sears, 2004:159). 

Heitman (2007:xiii) mengemukakan apabila anak-anak tumbuh tanpa dongeng, maka anak-anak 

tersebut akan miskin spiritual karena melalui dongeng anak-anak mendapatkan pengalaman yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan identitas dan karakter. Selain itu, mendongeng dapat 

dijadikan ajang tempat untuk menanamkan nilai moral, mengenalkan cara berdemokrasi, dan 

lain-lain (Toha, 2004:1). Mengingat begitu pentingnya mendongeng, Ujianti (2005:2) 

menyatakan bahwa dalam mendongeng sebaiknya menggunakan waktu 15—20 menit agar anak-

anak tidak bosan dalam mendengarkannya. Hal ini disebabkan dongeng merupakan bentuk sastra 

lisan yang berbentuk prosa atau disampaikan secara lisan dari mulut seorang pencerita kepada 

sekelompok pendengar (Atmazaki, 2005:134—137). Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa mendongeng dapat dijadikan sebuah sarana yang dapat memunculkan kreativitas 

berbahasa lisan anak, khususnya untuk anak usia prasekolah.  

Berbicara mengenai mendongeng, tentu hal ini terkait dengan jenis dongeng yang akan 

didongengkan. Menurut Hardjana (2006:32—33) jenis cerita anak dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: (1) fantasi atau karangan khayal yakni di dalam kelompok ini semuanya benar-benar 

dongeng khayal yang tidak berdasar kenyataan. (2) folk tales atau cerita rakyat yakni hampir 

setiap suku bangsa memiliki cerita rakyat yang hidup di masyarakat kita, seperti: Panji Laras, 

Tangkuban Perahu, dan masih banyak lagi. (3) religious, yakni banyak cerita tentang nabi, ajaran 

keagamaan yang digubah dalam bentuk yang menarik agar anak berbudi luhur. Pendapat lain 

(Priyono:9—11) juga menambahkan bahwa selain fantasi, cerita rakyat, dan religius, namun ada 

juga jenis dongeng mite, legenda, dan fabel yang dijelaskan sebagai berikut: (1) legenda, adalah 

dongeng yang menceritakan asal mula terjadinya suatu tempat, gunung, dan sebagainya, (2) mite, 

adalah dongeng yang bercerita tentang dunia dewa-dewa yang berkaitan dengan kepercayaan 

masyarakat, (3) fabel, adalah dongeng tentang kehidupan binatang yang digambarkan dan bisa 

bicara seperti manusia karena bersifat sindiran ataupun kiasan. Jadi, dapat disimpulkan jenis 

dongeng dapat berbentuk fantasi, cerita rakyat (legenda, mite), religius, dan fabel. Namun, 

berdasarkan jenis dongeng yang telah diungkapkan, pada umumnya anak usia prasekolah 

menyukai dongeng dalam jenis fabel karena dongeng dengan jenis tersebut banyak memberikan 

stimulus kepada anak yang berhubungan dengan kreativitas berbahasa lisan. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Tressyalina (2011:25) dan pendapat Priyono (2006:24) bahwa 

dongeng yang tepat untuk kelompok usia prasekolah yakni cerita binatang atau yang dikenal 

dengan nama fabel.   
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Mendongeng terkait dengan jenis dongeng yang disukai anak usia prasekolah seperti 

fabel, tentu sebagai pendongeng atau penyaji cerita harus mengetahui tahapan dalam proses 

pendongengan kepada anak. Tahap tersebut seperti yang diungkapkan oleh Farida (2005:190—

192) yakni sebelum cerita diceritakan, ketika cerita diceritakan dan setelah cerita diceritakan. 

Tahapan sebelum dongeng diceritakan berarti tahapan yang dilakukan dengan cara 

menggerakkan perhatian para murid dan memperkenalkan judul cerita agar mereka siap dengan 

diri dan otak mereka untuk menerima cerita. Hal ini dilakukan, bisa dengan menanyakan tokoh-

tokoh yang ada dalam cerita. Kemudian, tahapan ketika dongeng diceritakan seorang 

pendongeng harus menjaga korelasi visual cerita dengan anak-anak, menggunakan ungkapan 

suara yang berbeda-beda, dan juga memperhatikan anak sejauh mana perhatian mereka terhadap 

cerita tersebut sehingga dapat mempersiapkan diri untuk memberikan stimulus lainnya agar 

anak-anak dapat kembali kepada kondisi semula. Terakhir, tahapan setelah dongeng diceritakan 

dengan cara melontarkan berbagai pertanyaan kepada anak sebagai wujud perhatian mereka 

dalam mendengarkan suatu cerita yang telah diceritakan dan mengaitkannya dengan kehidupan 

para pendengar dongeng. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam mendongeng terdapat 

tiga tahapan yang harus dilakukan seorang pendongeng atau penyaji cerita yakni tahapan pada 

saat sebelum dongeng diceritakan, ketika dongeng diceritakan, dan tahapan setelah dongeng 

diceritakan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kreativitas berbahasa lisan anak usia 

prasekolah.  

 

2. Model Performansi Mendongeng 

Model performansi mendongeng merupakan bentuk penampilan yang dipilih seseorang 

dalam menceritakan suatu dongeng (Musfiroh, 2005:39). Selain itu, pemilihan model 

performansi mendongeng oleh seseorang tidak boleh asal-asalan. Hal itu disebabkan anak-anak 

umumnya lebih tertarik akan performansi mendongeng yang membuat mereka puas 

membayangkan jalan ceritanya (Sukamto, 2009:10).  

Priyono (2006:16-17) menyatakan bahwa ada dua model performansi dalam 

mendongeng. Pertama, mendongeng tanpa alat peraga, seperti dilakukan oleh seorang nenek 

kepada cucu-cucunya atau ibu kepada anak-anaknya yang pendengarnya sedikit, antara 1—4  

orang anak. Kedua, mendongeng dengan alat peraga, yakni mendongeng yang pendengarnya 

massal lebih dari 4 (empat) orang anak dengan cara menggunakan suatu alat seperti buku untuk 

mempermudahnya. Rachmawati dan Euis (2010:166) menambahkan bahwa menggunakan cerita 

dalam bentuk buku dapat menjadi alternatif mendongengkan suatu cerita kepada anak sehingga 

penampilannya lebih memikat.  Seiring dengan hal tersebut, maka dalam mendongeng dengan 
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alat peraga dapat dilakukan menggunakan media yang disukai anak, seperti menggunakan 

boneka, kartu dongeng, buku, dan media interaktif lainnya. Namun demikian, (Masjidi, 

2007:133) untuk anak-anak biasanya menyukai jenis cerita yang berbentuk fisik agak besar dan 

tidak terlalu tebal agar menarik, sehingga jelas melihatnya. Oleh sebab itu, berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Tressyalina diketahui bahwa anak usia prasekolah akan 

memberikan perilaku kreativitas berbahasa lisan sesuai dengan perkembangan psikologinya 

apabila menggunakan model performansi mendongeng dengan menggunakan alat peraga yang 

berbentuk kartu dongeng sehingga mereka merasa puas melihat gambar dan membayangkan 

jalan ceritanya. Selain itu, kartu dongeng yang dimaksud pada setiap bagian depan halaman 

hanya terdapat gambarnya saja, tanpa ada narasi penceritaan, sehingga guru tidak perlu 

membolak-balikan halaman. (Tressyalina, 2011:62—72). Walaupun demikian, apabila seorang 

pendongeng atau penyaji cerita ingin mendongeng dengan menggunakan model performansi 

peraga berbentuk buku harus menjaga kontak mata agar keinteraktifan antara pendongeng 

dengan seluruh pendengar cerita terjadi pada saat proses penceritaan berlangsung (Turnbull, 

2007:5).  

Berdasarkan model performansi yang telah diungkapkan dapat disimpulkan bahwa model 

performansi mendongeng terdiri atas dua jenis yakni mendongeng tanpa menggunakan alat 

peraga dan mendongeng dengan menggunakan alat peraga. Namun, berdasarkan penelitin yang 

telah dilakukan model perfomansi mendongeng yang tepat digunakan untuk anak usia prasekolah 

adalah mendongeng degan menggunakan alat peraga seperti kartu dongeng karena ukuran 

kartunya yang besar.  

 

3. Perilaku Berbahasa Lisan Anak Usia Prasekolah 

 Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk 

berinteraksi antar sesama. Oleh sebab itu, perbendaharaan kata-kata sangat diperlukan sekali. 

Menurut Beck (2000:87) antara umur 3 dan 6 tahun, perbendaharaan kata-kata meningkat sangat 

pesat dan bahasanya akan meniru orang-orang yang ada di sekelilingnya. Apabila orang-orang 

yang ada di sekelilingnya menggunakan bahasa yang baik, maka dia juga akan menggunakan 

bahasa yang baik pula. Buku atau cerita-cerita yang menarik dapat merangsang anak untuk 

berpikir dan memperkaya perbendaharaan kosakata, khususnya dalam berbahasa lisan. Beck 

(2000:92) melanjutkan bahwa bila sebuah buku sesuai dengan perkembangan mentalnya, ia 

mungkin minta dibacakan berulang-ulang dan akan mendengarkan dengan penuh perhatian dan 

menanggapinya dalam berbagai hal. Tetapi bila buku itu terlalu mudah atau terlalu sukar, dia 

akan bosan dan mulai bermain dengan mainan lain. Untuk itu, para orang tua, pendidik atau 
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orang-orang yang ada di sekelilingnya harus mengetahui perkembangan bahasa  anak sesuai 

masanya.  

 Menurut Dwianto (1996:27-28) perkembangan bahasa anak pada usia 2;6 tahun sampai 

seterusnya yakni anak mempunyai keinginan untuk mengetahui segala sesuatu mulai bertambah-

tambah. Hal itulah yang merupakan kreativitas berbahasa lisan mereka. Di samping itu, mereka 

juga akan menghendaki jawaban yang panjang. Setiap jawaban akan menimbulkan pertanyaan 

baru. Oleh karena itu, seyogiayalah bila pada masa ini anak sering dilayani dengan baik segala 

yang ditanyakannya. Penggunaan cara tersebut, dapat membuat anak akan semakin cakap dalam 

menggunakan bahasanya, makin banyak pengetahuannya, makin maju berpikirnya, perasaannya, 

dan sebagainya, sehingga perkembangannya tidak mengalami hambatan. Selain itu, Shapiro 

(1997:178) menambahkan anak-anak cenderung memulai kontak verbal dengan pertanyaan atau 

komentar mengenai sesuatu yang mereka lihat. Tetapi anak-anak dengan keterampilan rendah 

cenderung memulai kontak dengan perilaku yang mengganggu, menjengkelkan atau mau 

menang sendiri. Walaupun demikian, Santoso (2002:130-131) menambahkan pada dasarnya 

dalam diri mereka ada kreativitas berbahasa yang disimpannya, seperti: kemauan bertanya, 

kemauan menjawab pertanyaan, dan kemauan menginformasikan sesuatu kepada orang lain 

teman, maupun yang lainnya. Berikut ini dikutip contoh kutipan dialog anak usia prasekolah 

yang memberikan kreativitas berbahasa lisannya berdasarkan hasil penelitian Tressyalina (2011). 

Dialog tersebut terjadi dua arah, baik tuturan yang dituturkan oleh pendongeng yang 

dilambangkan dengan “G” maupun tuturan yang dilakukan oleh anak usia prasekolah yang 

dilambangkan dengan “A”.  

 

4. Kemauan Bertanya  

 Perilaku berbahasa lisan anak usia prasekolah dalam bentuk kemauan bertanya ini 

tampak pada setiap tahapan pendongengan, baik sebelum mendongeng diceritakan, ketika 

dongeng diceritakan, dan setelah dongeng diceritakan. Berikut salah kutipan yang dimaksudkan 

dalam sebuah tahapan proses pendongengan. 

G : Baiklah anak-anak, sekarang teacher ingin mendongeng. 

A1,2,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 : Yeee! (Anak-anak bergembira sambil mengangkat tangannya 

ke atas) 

A7,9,10,14,15,18,20 : Gambar apa tu? 

 

 Pada dialog tersebut tampak bahwa beberapa orang anak ada yang menanyakan gambar 

yang dimaksud pada kartu di halaman depan. Hal itu disebabkan gambar binatang itu hanya 

digambar separuh saja sehingga yang tampak hanyalah kepala beserta leher yang tinggi 
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dilengkapi dengan paruh yang panjang, sehingga membuat anak-anak masih ragu terhadap jenis 

binatang yang dimaksud. 

 

5. Kemauan Menjawab Pertanyaan 

 Perilaku berbahasa lisan anak usia prasekolah dalam bentuk menjawab pertanyaan ini 

tampak pada setiap tahapan pendongengan, baik sebelum mendongeng diceritakan, ketika 

dongeng diceritakan, dan setelah dongeng diceritakan. Berikut salah kutipan yang dimaksudkan 

dalam sebuah tahapan proses pendongengan. 

G : Kita lanjutkan ya... pada saat ia membawa kepiting pindah, 

ketahuanlah bahwa bangau itu menipu ia dan teman-temannya. 

Ternyata ikan-ikan dan teman-temannya itu dimakannya karena 

kepiting melihat banyak tulang ikan yang berserakan. Akhirnya, 

kepiting menjepit leher bangau dengan sekuat tenaga. 

Diapakannya leher bangau nak? 

A : Dijepit. 

 

 Pada kutipan di atas tampak bahwa semua anak, tanpa kecuali menjawab pertanyaan 

gurunya dengan baik, tanpa kesalahan. 

 

6. Kemauan Menginformasikan Sesuatu 

Perilaku berbahasa lisan anak usia prasekolah dalam bentuk kemauan menginformasikan 

sesuatu ini tampak pada setiap tahapan pendongengan, baik sebelum mendongeng diceritakan, 

ketika dongeng diceritakan, dan setelah dongeng diceritakan. Berikut salah kutipan yang 

dimaksudkan dalam sebuah tahapan proses pendongengan. 

G : Yang dipakai bangau itu adalah selendang agar ia tidak kedinginan    

   seperti nenek-nenek. Dia kan sudah tua. 

A1 : Nenek ku ndak ada pakai itu teacher. Dia pakai jilbab. 

 

Pada kutipan tersebut tampak bahwa salah seorang anak yang tidak berani bersuara, 

mulai berani untuk mengungkapkan informasi yang telah diketahuinya berkenaan dengan 

kehidupan sehari-harinya kalau neneknya tidak menggunakan selendang, tetpai kerudung dan itu 

dibenarkan oleh teman-temannya yang lain. 

Berdasarkan contoh kutipan dialog yang diberikan sebagai wujud bentuk perilaku 

berbahasa lisan anak usia prasekolah pada saat pendongengan tampak bahwa anak usia 
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prasekolah akan memberikan perilaku berbahasa lisannya apabila mendongeng dalam bentuk 

model performansi menggunakan alat peraga, seperti kartu dongeng. Hal ini disebabkan 

memudahkan mereka untuk melihat gambar tanpa mengganggu konsentrasi seorang pendongeng 

dalam membacakan teks cerita yang terdapat di halaman belakang kartu dongeng.  

 

C. Penutup 

Usia prasekolah merupakan usia yang tepat untuk menumbuhkan dan meningkatkan 

perkembangan kognitif, sosial dan kepribadian mereka ke arah yang sempurna. Peningkatan 

tersebut tampak pada pemerolehan pengetahuannya yang didasarkan pada adanya stimulus yang 

diterimanya sehingga menghasilkan suatu kreativitas berbahasa lisan anak usia prasekolah.  

Untuk melihat berbagai peningkatan  kreativitas berbahasa lisan pada setiap tahapan proses 

pendongengan, baik pada saat sebelum dongeng diceritakan, ketika diceritakan, maupun tahapan 

setelah dongeng diceritakan dapat dilakukan dengan mendongeng melalui model performansi 

mendongeng yang tepat, salah satunya melalui kartu dongeng. Kartu dongeng dapat membuat 

anak usia prasekolah memberikan perilaku berbahasa lisan berupa kemauan bertanya, menjawab 

pertanyaan, dan menginformasikan sesuatu kepada orang lain. 
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Abstract 

 

To help students improve language skills, improve cultural knowledge, develop creativity and flavor 

and to support the formation of a noble character, one of the means that can be used is through 

learning literature with literary readings. Therefore, teaching materials on literature should be 

precise, particularly in terms of text readability to make teaching learning activities effective and 

efficient. To obtain the appropriate teaching materials from the point of readability, there are two (2) 

online ways to estimate the level of readability that is easy and fast, first, using readability formulas 

and second, using Cloze Test. Cloze Test divides the results into three levels, namely "easy", 

"medium" and "hard". By using Cloze Test, it is recommended to use the “medium” text readability 

level to be used in learning activities in the classroom. 

 

Keywords: measurement, readability online, literary text english 

 

 

A. Pendahuluan 

Hasil cipta manusia yang penuh keindahan, imajinatif, unik, dan penuh daya tarik bagi 

masyarakat banyak untuk melihat, menyimak, memirsa, dan membaca serta dan menyelaminya 

biasanya dikenal sebagai karya sastra. Menurut Emzir dan Rohman (2015:5), secara etimologis 

kata sastra berasal dari bahasa Jawa kuno, yang berarti tulisan-tulisan utama. Karya sastra 

merupakan karya yang imajinatif dan fiktif yang tidak terilhami dan tercipta hanya oleh 

fenomena yang ada, tetapi juga oleh kreatifitas menciptakan sesuatu yang berbeda dari 

fenomena. Dengan kata lain, penciptaan karya sastra tidak hanya sebagai gambaran dari 

peristiwa yang terjadi di lingkungan pengarangnya saja, tetapi juga merupakan perpaduan antara 

imajinasi dan kreativitas pengarang sehingga melahirkan keindahan tersendiri.  

Karya sastra dapat mempengaruhi jiwa seseorang. Untuk itu, sastra perlu diajarkan 

kepada para peserta didik. Menurut Rahmanto (1988:16-24), sastra dapat membantu 

keterampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan budaya, mengembangkan cipta dan rasa 

serta menunjang pembentukan watak. Dengan pembelajaran yang efektif, sastra dapat digunakan 

untuk meningkatkan kualitas watak dan moral yang mulia. 

Untuk mengapresiasi sebuah karya sastra, seseorang dapat melakukannya dengan 

berbegai cara, salah satu cara sederhana adalah dengan membaca. Namun membacanya harus 

dengan pemahaman, dan untuk dapat memahami bacaan, kemampuan membaca seseorang harus 

sesuai dengan tingkat keterbacaan bahan bacaan tersebut. Jika tidak, dia akan mengalami 

kesultan memahami bacaan tersebut. Jika ia mampu memahami bahan bacaan sastra atau teks 
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sastra, ia akan mampu mengapresiasi hasil karya sastra tersebut.  Menurut Effendi (dalam 

Amminudin, 2009:35), “Apresisasi sastra adalah kegiatan menggauli karya sastra secara 

bersungguh-sungguh sehingga menumbuhkan pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, 

dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra.” Untuk mengapresiasi karya sastra, 

khususnya yang tertulis, seseorang harus mampu memahami teks sastra tersebut. Kemampuan 

seseorang memahami teks sastra tergantung juga pada tingkat keterbacaan teks tersebut. 

Walaupun sudah mampu membaca, seorang anak yang baru duduk di kelas 4 Sekolah Dasar 

tentu akan mengalami kesulitan memahami teks bacaan untuk siswa SMA. Oleh karena itu, 

untuk bahan pembelajaran, tingkat keterbacaan teks sastra harus sesuai dengan kemampuan 

membaca siswa, terlebih jika teks tersebut ditulis dalam bahasa asing seperti bahasa Inggris.     

Permasalahan yang ingin dibahas dalam tulisan ini adalah “Bagaimana mengukur keterbacaan 

teks sastra secara daring (online) untuk memperoleh bahan ajar yang sesuai untuk siswa?” 

 

B. Pembahasan 

Untuk memperoleh pemahaman yang tepat tentang permasalahan yang dibahas dalam 

tulisan ini, akan dipaparkan teori-teori kunci terlebih dahulu, seperti konsep sastra, konsep 

keterbacaan, dan alat-alat ukur keterbacaan. 

1. Konsep Sastra 

 Hasil karya sastra secara tertulis bayak dilhami oleh kehidupan sehari-hari yang 

dibungkus kreatifitas imajinatif, dipotret dan dituangkan dalam bentuk fiktif lewat kata-kata 

yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menimbulkan efek emosional tertentu bagi 

pembacanya. Aminudin (dalam Endraswara, 2008:41) beranggapan bahwa karya sastra 

merupakan wujud penggambaran gagasan penutur. 

 Inser dan Segers (dalam Endraswara, 2008:120-121) menyatakan bahwa karya sastra 

sebagai performative utterances dan bukan sebagai contative utterances. Sebagai performative 

utterances, karya sastra harus didasarkan pada tiga kriteria yaitu, (1) konvensi yang berlaku juga 

bagi penerima, yaitu seperangkat norma-norma sosial, historis, dan budaya yang diungkapkan 

dalam teks, yang berasal dari ide filosofis dan sosial yang berlaku dalam masyarakat pada waktu 

karya itu diciptakan, (2) konvensi harus diarahkan oleh prosedur yang dapat diterima, menyusun 

bahasa sedemikian rupa sehingga dapat dikomunikasikan kepada pembacanya, (3) partisipasi 

pembaca. Goldmann (dalam Faruk, 2010:71) mengemukakan dua pendapat mengenai karya 

sastra pada umumnya. Pertama, bahwa karya sastra merupakan ekspresi pandangan dunia secara 

imajinatif. Kedua, bahwa dalam usahanya mengekspresikan pandangan dunia itu, pengarang 

menciptakan semesta tokoh-tokoh, objek-objek, dan relasi-relasi secara imajinatif. 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karya sastra tulis 

merupakan suatu realita sosial yang bersifat imajinatif (khayalan), yang berasal dari kehidupan 

dan didasarkan pada norma-norma sosial, historis, dan kebudayaan yang berasal dari masyarakat 

serta dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pengarang.   

  

2. Keterbacaan 

 Keterbacaan dipahami sebagai kemudahan atau kesulitan teks tertulis, yang  dapat 

dipahami oleh pembaca tertentu yang membaca teks untuk tujuan tertentu.  Itu sebabnya 

mengapa ada teks yang mudah dan ada yang sulit dibaca. Nuttall (1982:25) menulis bahwa 

sebuah teks harus berada pada tingkat kesulitan yang sesuai untuk dibaca oleh seorang siswa.  

Sementara Burns, dkk (1984:305) menyatakan bahwa langkah pertama yang harus diambil guru 

dalam membantu siswanya memahami teks bacaan adalah mengetahui tingkat kesulitan bukuteks 

yang digunakan. Seorang siswa dapat memahami teks bacaan, termasuk teks sastra, jika ia telah 

mencapai tingkat kemampuan membaca tertentu. Itu sebabnya keterbacaan menjadi hal penting 

yang harus mendapat perhatian guru dalam menyiapkan bahan ajar, termasuk teks sastra. 

Pernyataan ini didukung oleh Bailin dan Grafstein (2016:1), yang menyatakan bahwa 

keterbacaan merupakan topik yang penting di berbagai bidang, termasuk dalam pendidikan.  

 Berdasarkan pendapat para ahli, setidaknya ada 2 (dua) cara yang dapat digunakan untuk 

mengukur keterbacaan teks bacaan, termasuk teks sastra, yaitu melalui (a) rumus keterbacaan 

(readability formulas) dan (b) tes isi rumpang (cloze test).  

a) Rumus Keterbacaan Daring 

Ada banyak rumus keterbacaan yang dapat digunakan untuk mengukur keterbacaan teks. 

Jika membuka “Free Readability Calculators and Text Tools” melalui website 

www.readabilityformulas.com/free-readability-formula-test.php kita akan menemukan 7 (tujuh) 

macam rumus keterbacaan yang penggunaannya secara daring (online) sangat sederhana karena 

kita hanya perlu mengunggah dan memasukkan teks yang akan diestimasi keterbacaannya, 

secara otomatis,  program akan langsung memberikan informasi tentang tingkat keterbacaan teks 

yang kita unggah. Ketujuh rumus keterbacaan tersebut adalah (a) Flesch Reading Ease Formula, 

(b) Flesch-Kincaid Grade Level, (c) Fog Scale (Gunning Fog), (d) SMOG Index, (e) Coleman-

Liau Index, (f) Automated Readability Index, dan (g) Linsear Write Formula.   

Aplikasi “Free Readability Formula” akan membantu kita menganalisis teks bacaan 

berdasarkan rumus-rumus keterbacaan yang disebutkan di atas.  

1) Flesch Reading Ease formula akan menunjukkan tingkat keterbacaan dalam bentuk 

angka, dari O (nol) sd 100 (seratus).  Makin tinggi skornya , makin mudah teks tersebut 

http://www.readabilityformulas.com/free-readability-formula-test.php
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dipahami. Untuk teks bacaan yang mendapat  skor 90-100 dapat dipahami oleh siswa kelas 5 SD, 

siswa kelas 8 dan 9 SMP dapat memahami teks dengan skor 60-70, dan mahasiswa mampu 

memahami bacaan dengan skor 0-30.  

2) Flesch-Kincaid Grade Level yang digunakan di Amerika Serikat  menunjukkan rata-rata 

siswa kelas 7 akan mampu memahami teks yang memiliki skor 7,4, siswa kelas 9 akan mampu 

membaca tek dengan skor 9,2, dan seterusnya.  

3) Fog Scale (Gunning Fog) sama dengan Flesch scale yang membandingkan panjang 

silabel dan panjang kalimat. Skor fog 5 berarti teks tersebut dapat dipahami, skor 10 agak sulit, 

skor 15 sulit, dan skor 20 sangat sulit. Menurut rumus keterbacaan ini, kata yang sulit adalah 

kata-kata yang terdiri atas 3 silabel atau lebih 

4) SMOG Index diperuntukkan untuk sekolah-sekolah di Amerika Serikat. Skor keterbacaan 

yang dihasilkan menunjukkan bahwa bacaan tersebut sesuai untuk siswa di kelas yang sama 

dengan level keterbacaan tersebut, misalnya skor keterbacaan 7,4 dapat dipahami oleh siswa 

kelas 7  

5) Coleman-Liau Index tergantung pada jumlah huruf per kata dan panjang kalimat, bukan 

pada jumlah silabel, Rumus keterbacaan ini menunjukkan tingkat keterbacaan yang sesuai 

dengan kelas siswa. Misalnya teks dengan skor keterbacaan 10,6 akan dapat dipahami oleh siswa 

kelas 10 dan kelas 11.  

6) Automated Readability Index (ARI) menunjukkan angka yang mendekati kelas siswa yang 

mampu memahami teks bacaan yag diukur. Misalnya, jika keterbacaan teks menghasilkan skor 

3, berarti siswa kelas 3 (berusia 8-9 tahun) akan mampu memahami teks bacaan tersebut.   

7) Linsear Write Formula adalah rumus keterbacaan khusus teks bahasa Inggris, yang 

semula ditujukan untuk Angkatan Udara Amerika Serikat untuk membantu mereka 

mengkalkulasikan keterbacaan buku petunjuk teknis mereka. Linsear Write Formula dirancang 

untuk menghitung keterbacaan dari teks sampel berdasarkan panjang kalimat dan jumlah kata 

dengan tiga silabel atau lebih.  

Contohnya dipaparkan berikut ini dengan menggunakan teks percakapan tokoh Alice dan 

Humpty Dumpty dalam novel “Throgh the Looking Glass”nya Lewis Carol (dalam Hurford dan 

Heasley, 1982:2). 

That is Lewis Carol’s Through the Looking Glass (1872, Chapter 6) in which Humpty 

Dumpty turns our conventional understanding of meaning on its head, and thus makes 

us see more clearly what it has to be about. If everyone were to use words in an 

idiosyncratic way as Humpty Dumpty suggests, the result would be communication 

anarchy. Only in certain fields, such as literature, we tolerate personal deviations from 

the semantic norms of the language. Below is the quotation: 
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“…that shows that there are three hundred and sixty-four days when you might get un-

birthday presents.” 

“Certainly,” said Alice. 

“And only one for birthday presents, you know. There’s glory for you!” 

“I don’t know what you  (1) mean by ‘glory,’”    Alice said. 

Humpty Dumpty smiled contemptuously. “Ofcourse you don’t – till I tell you. I 

(2)meant “there’s a nice knockdown argument for you!” 

 “But ‘glory’ doesn’t (3)mean ‘a nice knock-down argument,’” Alice objected. 

 “When I use a word,” Humpty Dumpty said in a rather a scornful tone, “it 

(4)means just what I choose it to (5)mean – neither more or less.” 

“The question is,” said Alice, “whether you can make words (6)mean so many 

different things.” 

 “The question is,” said Humpty Dumpty, “which is to be master – that’s all.” 

 Alice was too much puzzled to say anything: so after a minute Humpty 

Dumpty began again. 

“They’ve a temper, some of them – particularly verb, they are the proudest – 

adjectives you can do anything with, but not verbs – however, I can manage the 

whole lot of them!” 

 “Impenetrability! That’s what I say!” 

 “Would you tell me, please” said Alice, “what that means?” 

 “Now you talk like a reasonable child,” said Humpty Dumpty, looking very 

much plased. “I meant by ‘impenetrability’ that we’ve had enough of that subject, 

and it would be just as well if you’d mention what you mean to do next, as I suppose 

you don’t mean to stop here all the rest of your life.” 

 “That’s a great deal to make one word mean,” Alice said in a thoughtful tone. 

 “When I make a word do a lot of work like that,” said Humpty Dumpty, “I 

always pay it extra.” 

 “Oh!” said Alice. She was too much puzzled to make any other remark. 

 “Ah, you should see ‘em come round me of a Saturday night,” Humpty 

Dumpty went on, wagging his head gravely from side to side, “for to get their 

wages, you know.”    

 

Hasil perhitungan program aplikasi “Free Readability Calculators and Text Tools” untuk 

teks di atas dipaparkan di bawah ini.   

Your text: that is Lewis Carol�s Through the Looking Glass (1 ... (show all text) 

a) Flesch Reading Ease score: 79.1 (text scale). Flesch Reading Ease scored your text: 

fairly easy to read. 

b) Gunning Fog: 8.2 (text scale). Gunning Fog scored your text: fairly easy to read. 

c) Flesch-Kincaid Grade Level: 6. Grade level: Sixth Grade. 

d) The Coleman-Liau Index: 5. Grade level: Fifth Grade. 

e) The SMOG Index: 5.8. Grade level: Sixth Grade. 

f) Automated Readability Index: 4.7. Grade level: 8-9 yrs. old (Fourth and Fifth graders). 

g) Linsear Write Formula: 7.5. Grade level: Eighth Grade. 

Kelemahan rumus-rumus keterbacaan ini adalah rumus-rumus tersebut diperuntukkan 

untuk siswa-siswa yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu 
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mereka, sedangkan di Indonesia bahasa Inggris adalah bahasa asing. Artinya rumus-rumus 

keterbacaan tersebut tidak tepat untuk digunakan apabila untuk tingkatan pendidikan dasar. 

 

b) Tes Isi Rumpang (TIR) Daring 

TIR pertama kali dikembangkan pada tahun 1953 oleh Wilson Taylor, dengan tujuan 

untuk mengukur tingkat keterbacaan suatu teks (Weir, 1990:46). Carter (1987:177) menulis 

bahwa TIR ini telah digunakan untuk mengukur keterbacaan buku teks, tingkat pemahaman 

pembaca terhadap suatu teks, baik yang tertulis maupun lisan, dan sebagai alat untuk mengajar 

dan menguji kemampuan linguistic dalam bahasa asing atau bahasa kedua. 

TIR berangkat dari hukum closure yang merupakan salah satu konsep utama dalam 

psikologi Gestalt. Hukum closure ini melihat fenomena konkret, seperti bentuk-bentuk visual 

dan fenomena abstrak, seperti ingatan atau proses belajar, sebagai suatu keutuhan, bukan sebagai 

gabungan beberapa perangkat yang terpisah. Hukum ini memperlihatkan kecenderungan 

manusia untuk mempersepsikan bentuk-bentuk yang tidak lengkap sebagai bentuk yang utuh 

dengan mengisi kerumpangan pola-pola yang terputus. Dengan kata lain, proses fisik dan proses 

mental memiliki kecenderungan alami untuk mengisi dan menutup (to close) bentuk-bentuk yang 

tidak lengkap (Soudek dan Soudek, 1983:335). 

Menurut Weir (1990:47), kelebihan TIR ini adalah pertama, TIR mudah dibuat dan 

dinilai jika penilaian menggunakan kata yang sama. Kedua, dengan 50 kata yang dihilangkan, 

sejumlah butir soal dapat dirancang dalam bentuk teks pendek dan hal ini menunjukkan 

konsistensi internal yang tinggi. Ketiga, TIR seringkali dinilai sebagai alat ukur yang valid untuk 

pemahaman bacaan. 

Penerapan TIR dapat menggunakan prosedur yg dikemukakan oleh Rubin (1982:160). 

Pertama, hanya kata-kata yang dihapus, bukan frasa atau klausa, dan diisi kembali dengan kata-

kata yang sama persis dg yg dihapus, bukan dengan sinonimnya. Jadi penilaiannya menggunakan 

metode kata yang tepat (exact word method), bukan metode kata berterima (acceptable word 

method).  Kedua, kata-kata dihapus secara sistematis, yaitu dilakukan pada setiap kata kelima. 

Ketiga, kata-kata pada kalimat pertama dan terakhir tidak ada yang dihapus. Keempat, 

penilaiannya menggunakan rumus berikut: (∑R/∑DW X 100%), ∑R adalah jumlah pengisian 

kata yang benar dan ∑DW adalah jumlah kata yang dihapus. Menurut Readence, dkk (1985:69), 

hasil penghitungan TIR diintepretasi sebagai berikut. Suatu teks bacaan termasuk pada tingkat: 

(a) Mudah jika nilai rerata siswa mencapai 61% atau lebih, (b) Sedang, apabila nilai rerata siswa 

berkisar antara 40% - 60%, dan (c) Sulit, bila rerata nilai siswa hanya mencapai 39% atau 

kurang. 
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Dengan menggunakan aplikasi “Cloze Test Creator” secara daring (dalam jaring) atau 

online, teks bacaan, khususnya teks sastra yang sudah tersedia dalam bentuk soft copy  akan 

dapat dibuat dengan mudah dan cepat, yaitu hanya dengan mengunggah (upload) teks tersebut, 

maka dalam hasil hitungan detik akan diperoleh TIR untuk diujikan tingkat keterbacaannya 

kepada siswa kelas tertentu. Contohnya disajikan di bawah ini, yang diambil dari buku “A 

Collection of Classic Stories for Children” yang disunting oleh Hamilton Wright Mabie (2011). 

A Child’s Dream of a Star 

There was once a child, and he strolled about a good deal, and thought of a 

number things. He had a ______, who was a child ___, and his constant companion. 

_____ two used to wonder ___ day long. They wondered __ the beauty of the 

_______; they wondered at the ______ and blueness of the ___; they wondered at 

the _____ of the bright water; ____ wondered at the goodness ___ the power of God 

___ made the lovely world. 

____ used to say to ___ another, sometimes, supposing all ___ children upon 

earth were __ die, would the flowers, ___ the water, and the ___ be sorry? They 

believed ____ would be sorry. For, ____ they, the buds are ___ children of the 

flowers, ___ the little playful streams ____ gambol down the hill-sides ___ the 

children of the _____; and the smallest bright ______ playing at hide and ____ in 

the sky all _____, must surely be the ________ of the stars; and ____ would all be 

grieved __ see their playmates, the ________ of men, no more. 

_____ was one clear shining ____ that used to come ___ in the sky before 

___ rest, near the church _____, above the graves. It ___ larger and more beautiful, 

____ thought, than all the ______, and every night they _______ for it, standing 

hand __ hand at a window. _______ saw it first cried ___, “I see the star!”• ___ 

often they cried out ____ together, knowing so well ____ it would rise, and _____. 

So they grew to __ such friends with it, ____, before lying down in _____ beds, they 

always looked ___ once again, to bid __ good-night-; and when they ____ turning 

round to sleep, ____ used to say, “God _____ the star!”• 

 

Jika teks bacaan ini ingin ditujukan kepada siswa kelas VIII di sebuah SMP, maka teks 

tersebut perlu diujikan terlebih dahulu dengan meminta beberapa siswa kelas VIII yang dipilih 

secara random dan representatif untuk mengerjakan TIR tersebut. Jika rata-rata hasil pekerjaan 

siswa mencapai 61% ke atas, berarti tingkat keterbacaan  teks tersebut  “mudah”, jika di antara 

40%-60%, tingkat keterbacaannya “sedang”, dan jika hanya mencapai 39% ke bawah, teks 

tersebut “sulit” bagi para siswa untuk memahaminya. Tingkat keterbacaan teks “mudah” akan 

berpotensi menyebabkan pembelajaran yang membosankan; tingkat “sedang” merupakan teks 

bacaan yang ideal untuk digunakan; sedangkan “sulit” berpotensi menimbulkan perasaan 

‘frustrasi” karena materi terlalu sulit untuk dipahami.   
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C. Kesimpulan dan Saran 

Materi pembelajaran sastra merupakan salah satu sarana membantu peserta didik 

meningkatkan keterampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan budaya, mengembangkan 

cipta dan rasa serta menunjang pembentukan watak. Oleh karena itu, materi ajar yang disajikan 

haruslah tepat, termasuk tingkat keterbacaannya agar pembelajarannya efektif dan efisien. Untuk 

itu, para guru disarankan untuk mengestimasi tingkat keterbacaan bahan ajar tersebut terlebih 

dahulu. Ada 2 (dua) cara mengestimasi tingkat keterbacaan secara daring atau online yang 

mudah dan cepat, yaitu menggunakan rumus-rumus keterbacaan, yang kurang cocok untuk para 

siswa di Indonesia, dan kedua menggunakan TIR yang hasilnya lebih dapat dipercaya 

ketepatannya. Dengan menggunakan TIR, disarankan menggunakan teks yang tingkat 

keterbacaannya “sedang” untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas.    
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Abstract 

 

Art teaching gets area basis hand in glove bearing it with developmental and social environmental 

condition sort endowment cultural as tradition, language, art (region), region and skill artistry and 

adeptness that constitute region individuality. Art teaching that directed to by region growing / those 

area is expected can increase coming student interest will get glimpse on increasing well-being its 

life if ditekuninya professional ala. To it is needed marks sense teacher that kompoten and 

professional on its area, learning strategy in point and material or available material. Art opus (one 

that good) anyplace genteel (global, national, local / region) and whatever type it everlastingly 

contain point (value) that life benefit (dulce et utile).  By studies and the number of times read art 

opus, will get something (point) one that gets to enrich knowledge at a swoop build mental and 

glorious ethic kindness.   

 

Keywords: get area basis, art opus, learning 

 

A. Pendahuluan 

Dalam kurikulum sekolah dinyatakan bahwa pembelajaran sastra ditujukan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya sastra. Sejalan dengan hal itu maka 

dalam konteks kegiatan belajar mengajar sastra tugas utama guru adalah membuahkan 

pengalaman belajar untuk menjadikan murid memahami, menikmati, menghayati dan memiliki 

sikap positif terhadap karya sastra. Dalam konteks yang lebih luas, pembelajaran sastra juga 

dihubungkan dengan upaya mempertajam perasaan sebagai bentuk intuisi kreatif, daya nalar, 

daya imajinasi, kematangan emosional dan sosial, dan kepekaan terhadap kehidupan sosial 

masyarakat dan lingkungan. 

Berbagai informasi menyatakan bahwa apa yang diamanatkan oleh kurikulum tentang 

pembelajaran sastra belum dapat direalisasikan. Dalam berbagai forum ilmiah masih tetap 

disuarakan tentang ketidak-berhasilan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di berbagai 

tingkatan sekolah. Indikator yang menunjukan ketidakberhasilan pembelajaran sastra tersebut, 

misalnya terlihat pada rendahnya minat siswa terhadap karya sastra, rendahnya kemampuan 

apresiasi siswa terhadap karya prosa dan puisi, serta rendahnya kemampuan siswa dalam 

memproduksi karya sastra.  

Senada dengan sinyalemen di atas alasan kekurangberhasilan pembelajaran sastra di 

Indonesia seperti digambarkan oleh Sarjono (2001:208) yaitu: (1) tidak adanya hubungan teori 

yang diajarkan dengan kemampuan apresiasi siswa; (2) guru tidak memiliki banyak waktu 
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membaca karya sastra, dan mengikuti perkembangan sastra; dan (3) siswa tidak mampu 

mengaitkan nilai sastrawi dengan nilai-nilai etis/moral budaya dalam kehidupan. Pada Alasan 

yang ketiga pendapat di atas dapat dikaitkan bagaimana agar strategi pembelajaran sastra dapat 

mengambil basis wilayah atau kawasan. Pembelajaran sastra berbasis kawasan diharapkan akan 

berpengaruh pada perilaku siswa yang sasarannya ke arah peningkatan apresiasi yang tinggi 

sehingga mampu menciptakan berbagai produk karya sastra yang bermutu dan kelak akan 

berimbas kepada kesejahteraan hidupnya apabila ditekuninya secara professional. 

Berkaitan dengan permasalahan di atas maka tujuan penulisan artikel ini sasarannya 

adalah membahas tentang (a) sastra lisan daerah sebagai ciri kawasan, (b) ragam sastra lisan 

secara universal, c) sastra lisan Gorontalo, dan (d) pembelajaran sastra berbasis kawasan. 

 

B. Pembahasan 

1. Sastra Lisan Daerah sebagai Ciri Kawasan 

 Kesusastraan kawasan (daerah) pada umumnya dijumpai dalam bentuk lisan. Kegiatan 

lisan tersebut biasanya dikaitkan dengan tradisi dan budaya yang berlaku di suatu daerah. Sastra 

lisan sebagai ciri kawasan memiliki lingkup yang begitu luas. Istilah ini dalam bahasa Indonesia 

merupakan terjemahan dari bahasa Inggris oral literature. Ada pula yang mengatakan bahwa 

istilah tersebut berasal dari bahasa Belanda orale letterkunde. Sastra lisan dalam pengertian ahli 

adalah kesusastraan yang mencakup ekspresi sastra warga suatu kebudayaan yang disebarkan 

secara turun temurun secara lisan (Hutomo, 1987:1). Dalam masyarakat tradisional peranan 

sastra lisan itu lebih besar dari pada sastra tulis; sebaliknya di dalam masyarakat modern, sastra 

tulis lebih besar peranannya dari pada sastra lisan. Ditinjau dari sifatnya sastra lisan di dalam 

masyarakat tradisional  bersifat komunal artinya milik bersama, sebaliknya sastra tulis dalam 

masyarakat modern bersifat indivual yaitu dapat dinikmati perorangan di dalam kamar atau di 

tempat–tempat sunyi lainnya. Sastra yang sifatnya komunal tersebut disebut folk literature atau 

sastra rakyat. Sastra lisan bukan hanya terdapat pada  masyarakat tradisional atau yang tidak 

terpelajar tetapi juga terdapat dalam masyarakat yang  sudah maju dan terpelajar; sebab menurut 

Finnegen (dalam Tuloli, 1990 :1) bahwa sastra lisan adalah salah satu gejala kebudayaan yang 

terdapat pada masyarakat yang terpelajar dan belum terpelajar, isinya mengenai peristiwa atau 

kehidupan kebudayaan masyarakat pemilik sastra tersebut. 

 Dalam budaya lisan terdapat 3 bidang studi sebagai objek garapannya yaitu sastra lisan, 

tradisi lisan dan folklore. Istilah tradisi lisan merupakan terjemahan dari oral tradision. Adapun 

konsep istilah ini hampir sama dengan folklore, bedanya hanya terletak pada unsur-unsur yang 

ditransmisi secara lisan yang kadang-kadang diikuti dengan tindakan. Di dalam hubungan 
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dengan penulisan sejarah, yang dimaksud dengan tradisi lisan secara  umum adalah segala 

macam keterangan lisan dalam bentuk laporan tentang sesuatu hal yang terjadi pada masa 

lampau (Vansina, 1973:11).  

 Folklore menurut Dananjaya (1984:2) adalah sebahagian kebudayaan suatu kolektif yang 

tersebar dan diwariskan secara turun temurun di antara kolektif macam apa saja , secara 

tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai 

dengan gerak isyarat atau alat pembentu pengingat. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa folklore 

mempunyai cakupan yang lebih luas dari tradisi lisan. Tradisi lisan hanya mencakup  cerita 

rakyat, teka-teki, peribahasa, dan nyanyian rakyat, sedangkan folklore mencakup lebih dari itu, 

seperti tarian rakyat dan arsitektur rakyat. Adapun konsep folklore mencakup hal-hal : (a) sastra 

lisan, (b) sastra tertulis penduduk daerah pedesaan dan masyarakat kota kecil, dan (c) ekspresi 

budaya yang mencakup teknologi budaya, pengetahuan rakyat, dan kesenian/rekreasi.  

 Dalam klasifikasi lain folklore meliputi: (1) budaya manusia yang diciptakan dengan 

menggunakan bunyi-bunyi, gerak, kata-kata yaitu puisi, prosa, kepercayaan, kebiasaan, 

perbuatan (tingkah laku), tairan dan permainan; (2) seni verbal yaitu: mite, legende, dongeng, 

pepatah, teka-teki, sajak, lelucon dan lain-lain. Jan Vansina (1973) mengemukakan tradisi lisan 

adalah sumber historis dari suatu ide khusus. Tradisi lisan adalah sumber yang dapat dipakai 

untuk meneruskan dan merekam kekayaan budaya masyarakat. Oleh sebab itu tradisi lisan bisa 

dijadikan sumber untuk menelusuri masa lampau, bahkan pada masyarakat yang telah 

mempunyai tradisi tulis pun, banyak sumber sejarah yang berhubungan dengan masa lampau 

yang didasarkan pada tradisi lisan. 

 

2. Ragam Sastra Lisan Universal 

Ragam sastra biasa disebut genre, yaitu ’jenis’ atau ’macam/tipe’. Peragaman adalah 

pengkategorian sastra. Dalam penerapannya ragam ini sangat longgar karena prinsip yang 

dipakai bermacam-macam. Genre-genre tradisional misalnya tragedi, komedi, epik, lirik, 

ternyata sukar diterapkan dalam kenyataan sastra lisan. Penentuan jenis atau ragam sastra lisan di 

dalam setiap masyarakat hampir tidak dapat disamakan. Oleh sebab itu kita tidak dapat secara 

langsung memindahkan atau menerapkan peragaman sastra lisan pada suatu daerah (wilayah) ke 

dalam sastra lisan di daerah lain. Peragaman sastra lisan pada umumnya bisa dilihat dari segi: (1) 

bentuk dan isinya, (2) fungsi praktis dalam masyarakat dan budaya, (3) sistem penampilan atau 

penceritaannya. Finnegen (1985:15) menjelaskan, untuk mengetahui jenis sastra lisan kita 

memerlukan pengetahuan tentang keseluruhan latar belakang sastra dan sosio-budaya, yang 

meliputi pula berbagai hal tentang penampilan, audiens, dan konteks. Kadang-kadang kita 
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menemukan isi cerita lisan yang sama tetapi dibawakan dalam beberapa bentuk atau ragam yang 

berbeda-beda. Dalam hal ini peranan pencerita juga turut menentukan. Pencerita yang kreatif 

dalam salah satu ragam bisa mengubah isi ragam yang tertentu ke dalam bentuk penampilan 

ragam yang diketahinya itu. Tidaklah mengherankan dalam peragaman sastra lisan terdapat 

banyak versi. Isi yang diceritakan itu pun kadang-kadang mengalami perubahan seperti 

penambahan, pengurangan, penggantian unsur tertentu, sehingga lahirlah bermacam-macam 

versi. Secara umum sastra lisan dapat diklasifikasi dalam ragam-ragam sebagai berikut. 

a. Epik 

 Ragam ini bisa dalam bentuk prosa dan puisi. Epik adalah ragam sastra lisan yang 

bersifat naratif (berisi cerita) yang panjang dan menceritakan tentang kepahlawanan tokoh 

penting atau perbuatan seorang prajurit yang gagah berani. Ciri-ciri ragam epik menurut Hussain 

(1988:77) terdiri dari : 

1) Keperwiraan, yaitu tokoh utamanya menyandang sifat atau perbuatan yang 

mengagumkan, kadang-kadang menjadi tokoh legendaris; 

2) Memiliki sifat dan kemampuan yang luar biasa, berani, dan gagah perkasa; 

3) Memiliki kesaktian; 

4) Gaya bahasa yang dipakai sangat sederhana; 

5) Peristiwanya terjadi di alam semesta; 

6) Bersifat obyektif. 

 Dari segi cara penceritaannya, epik terbagi atas (1) epik lisan atau epik primer, dan (2) 

epik tertulis atau epik sekunder (Cuddon, 1977:220). Sedangkan menurut Abrams (1981: 50-51) 

pembagian epik terdiri  dari (1) epik tradisional atau epik primer atau epik rakyat, dan (2) epik 

sekunder yang digubah secara tertulis tetapi ditiru dari bentuk tradisional. Cerita-cerita yang 

dapat dimasukkan pada ragam epik adalah mite, legenda, dongeng, sage, sajak kepahlawanan, 

balada, romans, cerita fabel (binatang), cerita pendek, dan novel (Shadily, 1980:944). 

b. Balada 

 Ragam puisi yang dilagukan atau dibacakan dalam bentuk kisah yang mudah. Balada 

adalah suatu lagu atau nyanyian yang disampaikan secara lisan, yang menceritakansuatu cerita. 

Balada disebut juga lagu rakyat yang naratif (Abrams, 1981 : 12). Pada prinsipnya terdapat 

kesamaan antara balada dengan puisi epik, hanya balada diungkapkan lebih pendek. 

 Hasan Shadily (1980: 369-370) Memberikan penjelasan balada sebagai suatu nyanyian 

sederhana, terutama nyanyian romantik yang lagunya sama untuk setiap bait. Kemudian artinya 

berkembang dan meluas menjadi bentuk sajak singkat yang terdiri atas bait-bait, tidak diketahui 

penyairnya, dan isinya tentang peristiwa legendaris mengenai percintaan dan pertempuran. 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

248 
 
 

Joseph T. Shipley (1979: 25) mengatakan bahwa secara populer setiap lagu yang pendek dan 

yang mengandung perasaan dimasukkan pada balada. Isinya mungkin tentang keagamaan, 

politik, percintaan, komik atau tragis. 

 Balada bisa dibagi atas tiga jenis (1) balada kesusastraan, yaitu balada yang digubah oleh 

seseorang pengarang yang terkenal; (2) balada populer, yaitu balada tradisional yang tidak 

diketahui pengarangnya dan diungkapkan dalam bentuk lisan, serta diturunkan dari generasi ke 

generasi; (3) balada rakyat, yaitu balada yang tidak diketahui penciptanya dan disampaikan 

dalam bentuk lisan, jadi balada populer sama dengan balada rakyat (Hussain, 1988: 29). 

c. Ode 

 Ragam ode adalah puisi yang diungkapkan dengan kata-kata pujian dan semangat, yang 

biasanya ditujukan kepada seseorang tokoh, pahlawan bangsa atau negara. Biasanya kemunculan 

pahlawan tersebut dalam suatu peristiwa atau suatu kegiatan yang sangat penting. Bahasanya 

sangat indah dan memberikan kesan dan semangat yang tinggi. Biasanya digubah ketika seorang 

pahlawan masih hidup atau tidak lama setelah pahlawan itu meninggal dunia (Hussain, 1988: 

220). 

d. Puisi Lirik 

 Puisi lirik adalah sejenis puisi pendek yang bukan naratif dan dapat dinyanyikan. Puisi ini 

sangat universal dalam kebudayaan manusia, dan dengan bermacam-macam nama dan jenisnya. 

Tema ragam ini antara lain mengandung percintaan, himne, lagu tarian, sajak politik, lagu 

perang, lagu inisiasi, lagu kerja, lagu nina bobok. Ciri-ciri utama lirik adalah adanya cita rasa 

musik, emosi, suasana hati (mood). Selain melodi dan emosi, lirik juga mengutamakan imajinasi. 

Lirik dapat ditemukan pada semua sastra lisan di seluruh dunia, walaupun banyak sekali 

variasinya (Finnegan, 1979: 14-15). 

 

3. Sastra Lisan Gorontalo 

 Sastra lisan Gorontalo merupakan sastra yang hidup di kawasan Gorontalo, dipahami 

oleh masyarakatnya sebagai adat kebiasaan dan digunakan untuk kegiatan berbudaya di 

Gorontalo. Berdasarkan peragamannya maka sastra lisan Gorontalo ditemukan ragam-ragam 

yang tercipta menurut situasi yang berhubungan dengan peradatan, peringatan/upacara, nasehat, 

magis, dan hiburan (tembang). Berdasarkan hal tersebut maka ragam sastra lisan Gorontalo dapat 

dibedakan berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. 

(1) Pilihan kata-kata setiap ragam; 

(2) Hiasan bunyi awal (anafora), akhir (epifora), dan aliterasi (ulangan konsonan yang 

sejajar) serta asonansi (ulangan vokal yang sejajar); 
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(3) Mempunyai nama ragam sendiri yang diketahui oleh masyarakat; 

(4) Mempunyai fungsi praktis sesuai dengan aspek yang terdapat dalam masyarakat; 

(5) Mempunyai tipe pencerita sendiri yang dikukuhkan dengan julukan atau gelar pencerita. 

 Kalau ditinjau dari klasifikasi ragam yang sifatnya universal, seperti dijelaskan di atas 

maka dapat dibagi menurut klasifikasi sebagai berikut. 

a. Ragam Epik dan Balada 

 (1). Ragam Tanggomo, yaitu ragam puisi yang berisi cerita sejarah, kejadian nyata atau 

yang penting dan menghebohkan. Tanggomo juga bisa berisi mite, legenda, bahkan dongeng, 

dan pikiran-pikiran yang bersifat filsafat. Tanggomo selalu dilagukan baik dengan menggunakan 

alat musik atau pun tidak. (2). Bungga, yaitu ragam puisi yang bisa dimasukkan pada ragam 

balada. Isinya adalah suatu cerita yang pendek dan dibawakan dengan irama oleh tukang cerita. 

Cerita itu biasanya pujaan terhadapseseorang atau keluarga. Kalau Tanggomo lebih banyak 

berisi dokumen sejarah, maka Bungga lebih banyak berisi cerita mite, legenda, bahkan dongeng. 

Ragam ini dulu, dipakai untuk memberikan semangat bagi masyarakat/kelompok orang pada 

waktu menarik kayu secara bersama-sama dari dalam hutan. 

b. Ragam Puisi Lirik 

 Ragam ini sangat banyak macamnya. Kalau dilihat dari fungsinya, ragam ini dapat 

dimasukkan pada puisi adat, filsafat, kata-kata arif, pepatah dan teka-teki. Klasifikasi ragam 

tersebut adalah : 

 (1). Tujaqi, yaitu puisi adat yang diucapkan untuk mengiringi upacara peradatan seperti 

pada perkawinan, penobatan pejabat, penjemputan dan lain-lain. Tokoh penceritanya adalah 

Ba:te dan Wuqu, yaitu gelar bagi pemangku adat. (2). Palebohu semacam puisi yang berisi 

pidato, nasihat. Ragam ini biasanya diucapkan setelah selesai upacara adat. Penceritanya 

biasanya terdiri atas tokoh-tokoh adat dan bekas-bekas pejabat. Kalau diucapkan oleh tokoh adat 

(Ba:te dan Wuqu), ragam ini diberi nama Tahuda, sebaliknya kalau diucapkan oleh bekas pejabat 

(Walikota dan Bupati) maka ragam ini dinamakan Tahuli.  

 (3). Mala-mala, ragam puisi yang diucapkan sebagai pembuka setiap upacara peradatan. 

Fungsinya hanya mengingatkan kepada para tamu bahwa upacara adat akan dimulai. Dalam 

upacara keagamaan seperti upacara Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, ragam ini diberi nama 

khusus yaitu Monggumo. Pembawa ragam ini adalah tokoh adat. (4). Taleningo, sejenis puisi 

filsafat. Isinya mengandung ajaran-ajaran agama Islam atau renungan tokoh atau leluhur. Pada 

prinsipnya ragam ini berisi peringatan agar manusia berbuat baik di dunia yang kelak akan 

menentukan corak hidup atau balasan di akhirat. Ragam Taleningo, bisa menyangkut kehidupan 

sebelum lahir, sesudah lahir, dan sesudah mati.  
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 (5). Leningo, ragam yang berisi pikiran dan pendapat tokoh-tokoh masyarakat sebagai 

nasihat untuk memperbaiki tingkah laku. Ragam ini bisa dimasukkan pada puisi pepatah, 

peribahasa, atau pun kiasan. Kesannya sangat mendalam karena diungkapkan dengan memakai 

simbol-simbol sebagai pengungkap makna. (6). Lumadu, ragam teka-teki baik bersifat 

permainan biasa atau pun ungkapan yang serius. Lumadu juga bisa berbentuk suatu 

perumpamaan, yang isinya bisa menyinggung atau untuk memperhalus dan mempertinggi kesan 

makna yang menjadi sasaran.  

 (7). Bunito, sejenis mantra yang diucapkan oleh pawang-pawang yang disebut Wombua. 

Wombua sering mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai pemimpin upacara mantra (menanam 

dan mengetam padi, pergi ke perang, naik rumah baru, memakai alat baru), juga sebagai dukun 

tradisional. (8). Lohidu, ragam yang sangat banyak diciptakan oleh muda-mudi. Lohidu dapat 

disamakan dengan ’pantun’, yang dipakai dalam pergaulan. Ragam ini kalau diungkapkan oleh 

dua orang (pemuda dan pemudi) dan saling berbalasan diberi nama Pa:qia lo hungo lo poli. 

Sering Lohidu diungkapkan dalam dua bahasa yaitu bahasa daerahGorontalo dan Bahasa 

Melayu. 

c. Ragam Ode 

 Ragam ini kurang ditemukan dalam masyarakat Gorontalo. Ada satu ragam yang hampir 

sama dengan bahasan ode, yaitu ragam Tinilo. Ragam ini berbentuk syair, yang mengandung 

sanjungan bagi seseorang. Pada umumnya Tinilo dipergunakan pada saat mengantar mayat ke 

kuburan. 

Tinilo merupakan rangkaian-rangkaian syair yang dilagukan bersama-sama, dan 

merupakan kesusastraan daerah Gorontalo yang menonjolkan unsur isi dan dan penampilan. 

Tinilo juga berisi sanjungan, pujian atau disebut ‘dewo’ dan penyajiannya dilagukan secara 

berirama. Tinilo memberi isi pada upacara adat yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaanya tinilo 

dibawakan dengan berlagu oleh empat orang perempuan tua diiringi oleh rebana. Ada yang 

dibacakan tetapi pada umumnya dihapal. Ada pula tinilo yang dibawakan untuk mengiringi 

barang hantaran (duta) pada acara perkawinan.  

 

4.  Pembelajaran Sastra Berbasis Kawasan 

Pada hakikatnya pendidikan berbasis kawasan muncul dengan tujuan untuk memperkuat 

serta mengakomodasi kebutuhan otonomi daerah (Lasambouw, 2004). Potensi daerah yang 

selama ini agak terabaikan dan kurang disosialisasikan, ditambah pula dengan pola pikir 

masyarakat yang lebih menghargai pola hidup kota-kota besar, mengakibatkan percepatan 

pembangunan di daerah agak tersendat-sendat dan tidak secepat di kota. Karena kehidupan di 
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kota besar lebih menarik perhatian generasi muda, akibatnya arus migrasi tenaga kerja usia 

produktif dari daerah ke kota-kota besar cukup tinggi. Bahkan, sebegitu menariknya kehidupan 

di kota-kota besar, sehingga banyak putra daerah yang enggan untuk kembali mengabdi atau 

bekerja di daerahnya setelah selesai menamatkan pendidikannya di kota-kota besar.  

Kehidupan tersebut di atas menuntut perlunya perubahan di berbagai sektor. Dalam 

bidang pendidikan perubahan tersebut jelas terarah kepada kurikulum beserta perangkatnya yang 

lebih akomodatif untuk mencapai tuntutan tersebut di atas. Adanya orientasi pendidikan ke arah 

kawasan sekurang-kurangnya berdampak pada beberapa hal terutama bagi siswa sebagai peserta 

didik, yaitu: (a) peserta didik akan lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial dan budaya 

yang terdapat di daerahnya, (b) peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan mengenai 

daerahnya, (c) peserta didik dapat membantu orang lain dan dirinya sendiri dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidupnya, (d) peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya, dan 

(e) peserta didik menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap 

lingkungannya sendiri. 

 Orientasi pembelajaran sastra yang berbasis kawasan lebih tertuju pada pengembangan 

dan penggalian berbagai potensi yang berhubungan dengan sosial budaya (adat istiadat, bahasa, 

sastra daerah, dan kesenian daerah) termasuk di dalamnya adalah pendidikan etika dan budi 

pekerti. Dengan mempelajari dan seringnya membaca karya sastra, akan diperoleh sesuatu yang 

dapat memperkaya wawasan dan atau meningkatkan harkat hidup. Dengan kata lain, dalam 

karya sastra ada sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan (dulce et utile). Karya sastra (yang 

baik) di manapun berada (global, nasional, lokal/daerah) dan apa pun jenisnya senantiasa 

mengandung nilai (value). Nilai tersebut dikemas dalam wujud struktur karya sastra yang secara 

implisit terdapat dalam alur, latar, tokoh, tema dan amanat atau di dalam larik, bait, rima dan 

irama. Menurut Alwi (2003:111) nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra itu, terdiri atas: 

(1) Nilai hedonik (haedonic value), yaitu nilai yang dapat memberikan kesenangan secara 

langsung kepada pembaca; (2) Nilai artistic (artistic value), yaitu nilai yang dapat 

memanifestasikan suatu seni atau keterampilan dalam melakukan suatu pekerjaan; (3) Nilai 

kultural (cultural value), yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang 

mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan; (4) Nilai etis, moral, agama 

(ethical, moral, religious value), yaitu nilai-nilai yang dapat memberikan atau memancarkan 

petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika, moral, atau agama; dan (5) Nilai praktis 

(practical value), yaitu nilai yang mengandung hal-hal praktis yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan nyata sehari-hari. 
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Muatan sastra berbasis kawasan jelas akan sangat dipengaruhi oleh produk sastra 

setempat seperti sastra daerah, di samping muatan-muatan lain yang bernuansa politik, sejarah, 

perekonomian, perjuangan HAM, hukum. Dihubungkan dengan pendapat Alwi di atas, untuk 

memenuhi tuntutan pembelajaran berbasis kawasan ini terdapat beberapa nilai yang perlu direbut 

yaitu: 

1) nilai yang mendorong sifat-sifat positif manusia, seperti suka menolong, berbuat baik, 

beriman, bertaqwa;  

2) memberi pesan kepada manusia terutama menyangkut kepemimpinan yang baik, berbuat 

sesuai  harapan dan pandangan masyarakat, mencintai keadilan dan kejujuran;  

3) mengajak orang berbudaya produktif yaitu bekerja keras demi kepentingan dirinya dan 

kepentingan bersama; dan  

4) merangsang munculnya watak-watak pribadi yang tangguh dan unggul, seperti kemauan 

mencapai cita-cita dan semangat rela berkorban. 

Salah satu faktor yang turut menentukan pentingnya pembelajaran sastra berbasis 

kawasan adalah pencapaian tingkat apresiasi sastra. Pengertian apresiasi sastra lebih mengarah 

pada masalah bagaimana menciptakan sikap menyenangi karya sastra dan kemudian bagaimana 

menilai (menginterpretasi, mengerti dan menghayati) karya sastra tersebut. Untuk mencapai 

apresiasi yang sempurna dalam pembelajaran di kelas bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. 

Walau pun sangat sukar untuk mencapai tingkat apresiasi sastra, namun dalam pembelajaran kita 

dapat mengharapkan adanya empat tingkat apresiasi sastra yaitu: tingkat menggemari karya 

sastra yang ditandai oleh ketertarikan siswa terhadap karya sastra, tingkat menikmati karya 

sastra, tingkat mereaksi yang ditandai oleh keinginan menyatakan pendapat tentang kualitas 

suatu karya sastra dan tingkat produktif yakni seseorang telah mampu menghasilkan karya sastra. 

Pencapaian tingkat apresiasi yang dijelaskan di atas, amat tergantung kepada siapa yang 

mengajarkannya. Oleh sebab itu diperlukan guru sastra yang memenuhi persyaratan baik secara 

nasional maupun lokal. Persyaratan tersebut berupa penguasaan terhadap materi pelajaran sastra, 

memahami hakikat dan tujuan pembelajaran sastra termasuk di dalamnya mampu dan trampil 

mengapresiasi sastra, cinta kepada sastra, pikiran kritis, menguasai metode dan ilmu pendukung 

sastra lainnya serta memiliki pandangan tertentu terhadap sikap dan nilai-nilai hidup yang dapat 

diteladani siswa.  

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa isu atau pun pesan pendidikan yang terarah 

kepada pendidikan berbasis kawasan tidak akan terlepas dari peran guru yang kompoten dan 

professional pada bidangnya. Di samping itu juga penting diperhatikan adanya strategi 

pembelajaran yang tepat yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Cara 
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belajar siswa aktif (CBSA) merupakan metode yang paling tepat karena lebih banyak berfokus 

kepada diri siswa. Metode sangat baik  untuk memupuk keberanian siswa, mewujudkan minat, 

keinginan dan motivasi memperoleh pengetahuan dan berpartisipasi secara optimal dalam 

seluruh proses belajar mengajar. Dengan kata lain metode CBSA cukup handal untuk bisa 

membawa siswa kearah pelibatan intelektual dan emosionalnya secara maksimal dalam proses 

belajar mengajar. 

Pada hakikatnya pendidikan berbasis kawasan bertujuan mengakomodasi berbagai 

kebutuhan kawasan (wilayah, daerah) melalui penelaahan dan pemberdayaan potensi daerah 

yang diharapkan berdampak baik kepada diri peserta didik. Dengan hal tersebut siswa 

diharapkan dapat lebih mengenal dan meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan kondisi 

alam lingkungannya, yang kelak dapat digunakan untuk membantu dirinya dan orang lain dalam 

rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian mereka menjadi akrab dengan 

lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri.  

Untuk pembelajaran sastra lisan Gorontalo sasarannya lebih pada pengembangan dan 

pewarisan berbagai kondisi yang berhubungan dengan lingkungan sosial dan budaya kawasan 

(daerah) Gorontalo. Muatan atau materi/bahan yang dapat dikembangkan adalah berupa adat-

istiadat, bahasa, sastra daerah (lisan dan tulisan), kesenian daerah serta keterampilan dan 

kemahiran yang merupakan ciri khas daerah (lokal).  

 

C. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan  

Beradasarkan uraian yang telah dijelaskan maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai 

berikut: (1) Orientasi pembelajaran sastra yang berbasis kawasan bermuara kepada 

pengembangan dan penggalian berbagai potensi yang berhubungan dengan kehidupan sosial 

budaya masyarakat di daerah (kawasan); (2) Sastra bentuk lisan di Gorontalo, dipahami oleh 

masyarakatnya sebagai adat kebiasaan dan digunakan untuk kegiatan berbudaya di Gorontalo. 

Berdasarkan peragamannya maka sastra lisan Gorontalo juga bisa bersifat univerdal yang dalam 

peragamannya tercipta menurut situasi yang berhubungan dengan peradatan, peringatan/upacara, 

nasehat, magis, dan hiburan (tembang); (3) Strategi yang dibutuhkan dalam pembelajaran sastra 

adalah strategi yang lebih berorientasi kepada siswa untuk mencari tahu dan bukan memberi 

tahu, dulu dikenal dengan cara belajar siswa aktif (CBSA); (4)  Dengan mempelajari dan 

mengapresiasi karya sastra kawasan, akan diperoleh sesuatu (nilai) yang bermanfaat untuk 

memperkaya wawasan, meningkatkan harkat hidup dan pembinaan etika dan budi pekerti 

manusia;.  
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2. Saran  

Pembelajaran sastra berbasis kawasan erat kaitannya dengan pengembangan sastra yang 

ada di lingkungan kawasan (daerah) antara lain sastra daerah. Berdasarkan hal ini sangat 

dibutuhkan adanya upaya pengembangan dan pelestarian sastra daerah di setiap daerah melalui 

kegiatan-kegiatan: (1) penelitian dan pengkajian ragam sastra daerah; (2) perekaman sastra 

daerah; (3) penulisan atau transliterasi dan transkripsi sastra daerah; dan (4) penerjemahan dan 

penggubahan kembali sastra daerah 
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Abstract 

 

Learning literary drama in schools is one of the activities that is beneficial to the student or students 

to acquire knowledge and understanding of textual and practical experience. Unfortunately learning 

drama is still dominated of drama appreciation. Therefore, this literature study attempts to discuss 

the teaching of drama and its problems. From this study it was found that the teaching of drama, 

students are invited to watch or read the play. Activity drama expressions are sometimes forgotten. 

It is very unfortunate, because the activities of expression can provide direct experience for students 

to explore a play, for example, writing a play activity. Furthermore, the lack of adequate teaching 

curriculum and lack of literary composition school hours and the academic world, it seems to make 

the teaching of literature became dizzy and confused. Moreover, the presence of a curriculum that is 

always moving within a certain time. Appreciation of literature at school and at our academic level 

has not been optimal, can even be said to be far from ideal conditions. In certain symptoms that are 

considered to be dried appreciation, full of theory and a number of drill rote mechanics literary 

terms. From this study we can conclude that the drama is a valuable opportunity for students to gain 

knowledge and understanding of textual and practical experience. Furthermore, drama activities can 

be used as media in language learning that is useful to the understanding of students. 

 

Keywords: learning, literature drama, problems 

 

A. Pendahuluan 

Pembelajaran drama di sekolah saat ini masih didominasi ranah apresiasi drama. Siswa 

diajak untuk menonton atau membaca naskah drama. Kegiatan ekspresi drama terkadang 

dilupakan. Hal tersebut sangat disayangkan, karena kegiatan berekspresi dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada siswa untuk mendalami sebuah naskah drama, misalnya kegiatan 

menulis drama. 

Oleh karena itu, terkadang timbul permasalahan ketika subjek didik (siswa) menatap 

hadirnya pembelajaran sastra yang minim dalam jam pelajaran, keterbatasan dalam keterampilan 

guru yang mengajarkan drama/teater dan hal-hal lain yang mungkin belum terjawab akan potensi 

atau kedudukan sastra dalam pengajaran. Lebih lanjut, jika kita mencermati dari aspek subjek 

didik yang berpotensi/berbakat untuk bereksplorasi dalam wilayah drama, agaknya belum dapat 

mengakomodir potensi mereka. Dengan kata lain, menyentuh wilayah telaah pengajaran sastra 

drama memang membutuhkan metode dan teori yang khas. Meskipun metode dan teori itu 

sifatnya relatif, paling tidak akan membingkai; kemana, bagaimana dan kapan sastra akan 

diajarkan dan akan terjawab. 

Biasanya fenomena yang terjadi jika apresiasi telah berjalan di sekolah atau perguruan 

tinggi masih berfokus pada pedoman lama yang terburu-buru. Apresiasi sastra drama ataupun 
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film masih terberangus oleh sistem. Apalagi sampai saat ini jarang pengajar yang memiliki 

komitmen penuh dalam bidang sastra, terlebih drama/film. Umumnya, pengajar sastra masih 

mengajar “gado-gado” dengan materi lain, seperti bahasa. Karenanya dapat dikatakan kalau 

apresiasi sastra kita belum optimal. Yang paling banyak mewarnai di sekolah dan Perguruan 

Tinggi, adalah apresiasi kering, penuh teori-teori belaka dan sejumlah drill hafalan istilah sastra 

yang mekanis. Subjek didik belum merasa belajar sastra yang bersifat “liar” dan penuh 

kreatifitas.  

Padahal, secara khusus pembelajaran sastra bertujuan untuk mengembangkan kepekaan 

siswa terhadap nilai-nilai indrawi, nilai akali, nilai afektif dan nilai sosial. Dalam konteks inilah 

pembelajaran sastra perlu dilaksanakan. Guru dituntut mampu menjembatani pemerolehan 

pemahaman siswa melalui unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik dalam karya sastra. 

Untuk itu, dalam makalah ini akan dibahas:1). Hakekat Drama dan Permasalahannya, 2) 

Realitas Pengajaran Drama di Sekolah, 3). Pengajaran Drama: Menunjang Pendidikan Afektif, 

4). Nilai Pendidikan dalam Drama, 5). Strategi Pengajaran Drama; a). Tujuan dan Prinsip yang 

Diandalkan dalam Pengajaran Drama, b). Proses Belajar Mengajar, dan c). Strategi Model 

Pengajaran Drama. 

 

B. Pembahasan 

1. Hakekat Drama dan Permasalahannya 

 Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan drama di Indonesia akhir-akhir ini sangat 

pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya pertunjukan drama di televisi, drama radio, drama kaset, 

dan juga drama pentas. Organisasi remaja, baik di sekolah, universitas, karang taruna, maupun 

gelanggang remaja mempunyai seksi teater. Dalam acara-acara dan kegiatan kesenian belum 

lengkap kiranya tanpa pertunjukan drama. Demam drama sudah begitu meluas, sehingga jika 

televisi menyajikan drama, masyarakat pasti antusias menyaksikannya. 

 Drama merupakan tiruan kehidupan manusia yang diproyeksikan di atas pentas. Melihat 

drama, penonton seolah melihat kejadian dalam masyarakat. Kadang-kadang konflik yang 

disajikan dalam drama sama dengan konflik bathin mereka sendiri. Drama adalah potret 

kehidupan manusia, potret suka duka, pahit manis, serta hitam putih kehidupan manusia. 

 Begitu populer dan akrabnya drama dalam kehidupan kita, sehingga semua orang merasa 

sudah mengerti dan memahami drama. Keadaan seperti itu tidak menguntungkan perkembangan 

drama. Mereka itu dapat berkata merasa tahu tentang drama, sering terjadi mereka tidak tahu 

bagaimana menikmati sebuah pertunjukan drama, bahkan mereka belum pernah secara tekun 

membaca naskah drama. Akibatnya jika menonton drama, tidak tahu letak keindahannya. Dalam 
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adegan yang membutuhkan ketenangan, sering terdengar tepuk tangan atau “siutan”. Ini 

membuktikan, bahwa penonton yang merasa mengerti ternyata belum memahami drama. 

  Di sekolah-sekolah, naskah drama paling tidak diminati. Dalam berbagai penelitian dapat 

disimpulkan bahwa minat siswa dalam membaca karya sastra yang terbanyak adalah prosa, 

menyusul puisi, baru kemudian drama. Perbandingannya adalah: 6:3:1. Hal ini disebabkan 

karena menghayati naskah drama yang berupa dialog itu cukup sulit dan harus tekun. Dengan 

pementasan atau pembacaan orang yang terlatih, hambatan tersebut kiranya dapat diatasi. 

Penghayatan naskah drama lebih sulit daripada penghayatan naskah prosa dan puisi. 

  Perkataan “drama” berasal dari bahasa Yunani “draomai” yang berarti: berbuat, berlaku, 

bertindak atau beraksi. Drama berarti perbuatan, tindakan atau action (Harymawan, 1993: 1). 

Dalam kehidupan sekarang, drama mengandung arti yang lebih luas ditinjau apakah drama 

sebagai salah satu genre sastra, ataukah drama itu sebagai cabang kesenian yang mandiri. Drama 

naskah merupakan salah satu genre sastra yang disejajarkan dengan puisi dan prosa. Drama 

pentas adalah jenis kesenian mandiri yang merupakan integrasi antara berbagai jenis kesenia 

seperti musik, tata lampu, seni lukis (dekor, panggung), seni kostum, seni rias, dan sebagainya. 

Jika kita membicarakan drama pentas sebagai kesenian mandiri, maka ingatan kita dapat kita 

layangkan pada wayang, ketoprak, ludruk, lenong, dan film. 

  Perkataan drama sering dihubungkan dengan teater yang bertujuan untuk membuat 

sebuah peristiwa di mana rangkaian adegan dapat langsung muncul secara bersamaan dalam 

sebuah komunitas secara perlahan-lahan terpisah karena hukum alam yang mencipta setiap 

komunitas. Kemudian pada momen tertentu, dunia yang terpisah ini muncul bersamaan dalam 

waktu tertentu. Sebenarnya perkataan “teater” mempunyai makna lebih luas karena dapat berarti 

drama, gedung pertunjukan, panggung, grup pemain drama, dan dapat pula berarti segala bentuk 

tontonan yang dipentaskan di depan orang banyak (Herman J. Waluyo, 2002:3). 

  Dalam bahasa Indonesia terdapat istilah “sandiwara”. Istilah ini diambil dari bahasa jawa 

“sandi” dan “warah”, yang berarti pelajaran yang diberikan secara diam-diam atau rahasia (sandi 

artinya rahasia, dan warah artinya pelajaran). Istilah sandiwara radio, sandiwara televisi, 

sandiwara kaset, sandiwara pentas menunjukan bahwa kata sandiwara dapat menggantikan kata 

drama. Perkataan drama atau sandiwara semula bermakna kurang baik karena dikaitkan dengan 

sikap berpura-pura, menipu atau munafik. Dengan mempelajari apa sesungguhnya drama itu, 

kesan negatif itu akan semakin hilang. Sikap pura-pura dipanggung bukan pura-pura yang 

munafik atau menipu. Sikap pura-pura itu dalam suasana sadar, dalam konsentrasi, karena 

seorang actor terlibat fisik dan mentalnya  “menjadi orang lain”. Pemain drama yang baik justru 
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tidak berpura-pura; sebab dalam menjadi orang lain, mereka menjadi orang lain sungguh-

sungguh, dan dalam kembali menjadi diri mereka lagi disertai dengan kesungguhan pula.  

 

2. Realitas Pengajaran Drama di Sekolah  

Ada dua macam pembelajaran drama di sekolah yaitu: pembelajaran teori drama dan 

pembelajaran apresiasi drama. Masing-masing terdiri atas pembelajaran teori tentang teks naskah 

drama dan apresiasi pementasan drama. Dalam apresiasi naskah maupun pementasan merupakan 

dua hal penting, hanya saja tekanannya harus pada aspek apresiasi. Jika teori termasuk dalam 

kawasan kognitif, maka apresiasi menitik beratkan kawasan afektif. 

Materi pembelajaran drama harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan sekolah baik 

itu berupa materi teori drama maupun materi apresiasi drama. Materi teori drama berupa buku 

pegangan teoretis tentang apa dan bagaimana serta untuk apanya drama, semakin tinggi jenjang 

pendidikan tentulah semakin mendalam. Satu langkah yang bisa ditempuh agar siswa meningkat 

daya apresiasinya adalah meningkatkan kemampuan membaca karya sastra dalam tugas-tugas di 

rumah. (Suroso. 2015 : 152) 

 Endraswara (2005:187) menjelaskan bahwa pengajaran drama tak semata-mata untuk 

mendidik atau mencetak subjek didik menjadi dramawan atau pun aktor drama, melainkan lebih 

ke arah pengalaman berapresiasi drama.  Dengan bekal apresiasi itu, akan membawa subjek 

didik untuk memupuk minat, menghargai, dan selanjutnya memiliki selera positif terhadap 

drama.  Namun demikian, dengan apresiasi saja juga belum cukup, terutama agar menyentuh 

aspek-aspek afektif, karena itu harus diarahkan ke pengajaran ekspresi drama. 

  Harapan seperti di atas kerap kurang mendapat fokus di sekolah. Tak jarang sekolah, 

terutama jika pengajarnya kurang mampu berapresiasi drama, akan mereka tinggalkan begitu 

saja. Meskipun sebenarnya subjek didik sangat mengharapkan bermain drama dan 

memahaminya. 

  Barangkali ada satu hal yang kurang disadari bahwa pengajaran drama itu bertujuan 

untuk dipentaskan, memberikan hiburan, mengkritik masyarakat, dan ada pula yang memberikan 

pendidikan. Menurut Nio (1981:22-320) dalam Endaswara (2005:188) di samping itu, juga 

jarang diakui bahwa pembelajaran drama yang (hanya) kearah pembacaan teks (naskah) akan 

membosankan, karena subjek didik belum tentu mengetahui isinya (Purwaraharja, KR, 23 

September 1990) dalam Endaswara. 
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3. Pengajaran Drama: Menunjang Pendidikan Afektif 

  Drama memang cukup besar andilnya dalam bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan 

hakikat drama, yaitu bentuk karya sastra yang paling konkrit berupa sebuah simulasi realitas, 

baik peristiwa manusia masa lampau  atau pun kekinian. Itulah sebabnya, melalui drama, subjek 

didik akan belajar menjadi manusia yang baik. Pengembangan jiwa rangsangan daya cipta, 

motivasi bertindak akan terbentuk pula melalui pengajaran drama. Karena, telah diakui bahwa 

drama memang bersangkut paut dengan kehidupan manusia. 

  Atmazaki (1993: 87) mengatakan kalau seseorang mendengar kata drama, mungkin yang 

terbayang dalam alam pikirannya serentak pada sebuah pertunjukan. Ini memang tak keliru, 

karena sebuah naskah drama diciptakan (terutama) memang untuk dipentaskan, bukan saja untuk 

dibaca. Hal senada juga dikemukakan oleh Abdullah (1990:1) dalam Endraswara (2005:190) di 

antara karakteristik drama, yang membedakan dengan genre lainnya antara lain drama ditulis 

untuk dipentaskan dan dinikmati secara bersama-sama. Drama menjadi hidup setelah 

diinterpretasikan oleh sutradara dan pelaku melalui pementasan. 

  Drama sebagai teater, mulai mencuat ketika WS Rendra pulang dari lawatannya ke 

Amerika Serikat tahun 1967. Waktu itu, dia lalu menampilkan drama model improvisasi, yang 

lebih bercorak teatrikal, sedangkan sebelumnya drama lebih bercorak sastra. Kendati ada 

pembedaan paham demikian, dalam praktek pengajaran sastra di sekolah, baik “drama sebagai 

sastra” maupun “drama sebagai teater” tetap perlu dipelajari secara tak terpisah. 

  Menurut Ahmadi (1990: 141-143) melalui berbagai pengajaran drama, seseorang dapat 

memetik manfaat, antara lain sebagai berikut: 

(1) melalui drama tragedi, dengan sedikit luka di hati, seseorang dapat belajar bagaimana 

hidup dengan penuh derita, dapat mengajarkan dan memberikan wawasan suatu 

ketabahan dan dengan kemuliaan dapat menandinginya; 

(2) melalui drama komedi, kita dapat menikmati peluapan gelak ketawa sebagai suatu 

pembukaan tabir rahasia manusia, seperti bagaimana manusia melawan dan membela 

sesuatu; 

(3) melalui melodrama, dapat mengusir skeptisme, memperluas imajinasi kita, dan dapat 

sebentar bisa membawa diri kita keluar dari diri kita sendiri, sehingga tak mengherankan 

jika drama semacam ini memiliki fungsi terapi. 

Jenis-jenis drama dan fungsinya tersebut, khususnya drama komedi akan membuat orang 

terpingkal-pingkal, perut terkocok, pikiran lerai, ketegangan usai, dan mengakibatkan manusia 

menyadari masalah yang dihadapinya secara estetis. Tertawa kadang-kadang memikat dan 
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menyiratkan rasa simpatik, terutama jika drama dapat menampilkan penggambaran yang mirip 

dengan diri mereka. 

Sejalan dengan fungsi pengajaran drama seperti tersebut diatas, menegaskan bahwa 

hubungan antara drama dengan pendidikan afektif sangat erat. Pengajaran drama dapat menjadi 

wahana pencapaian pendidikan afektif. Hal ini sejalan dengan  pernyataan  Ardiana  (2002: 222) 

yang menyatakan bahwa di antara hubungan drama dengan pendidikan, drama dapat 

dimanfaatkan sebagai pengembangan cipta, rasa, dan karsa. Drama dapat dijadikan sebagai 

sensori motor, kecendikiaan, perasaan, kesadaran sosial, dan bahkan sikap keagamaan. Dalam 

kaitannya dengan pendidikan watak, drama juga dapat membantu: (1) mengembangkan nilai-

nilai yang ada dalam diri subjek didik, memperkenalkan rentang kehidupan manusia, dari 

kebahagiaan, keberhasilan, kepuasan, kegembiraan, cinta, ketakutan, keputusasaan, acuh tak 

acuh, benci, kehancuran, dan kematian; (2) memberi sumbangan pada pengembangan 

kepribadian yang kompleks, misalnya ketegaran hati, akal daya yang panjang, imajinasi, dan 

kreativitas. 

 

4. Nilai Pendidikan dalam Drama 

  Menurut Collie (1987:4-5) dalam Endraswara (2005: 192) karya sastra (drama) 

merupakan materi pengajaran autentik, karena di dalamnya terkandung cultural enrichment, 

pengayaan budaya seseorang, language enrichment, mampu memberikan pengayaan bahasa, 

personal enrichment, keterlibatan personal. 

  Di samping itu, Sumaryadi menjelaskan bahwa pengajaran drama juga akan memperkaya 

nilai-nilai rekreatif yang tak tertandingi. Di dalamnya terdapat nilai-niai yang segar, dinamis, 

mengandung semangat, nilai moral, nilai estetis, dan membeberkan nilai-nilai perasaan. Menurut 

Sumaryadi (1996:154) drama akan memberikan “objek” pada subjek didik untuk mempelajari 

psikologi manusia dengan aneka tingkah lakunya. Bahkan menurut Saleh (1967:99) dalam 

Endraswara pengajaran drama akan mampu memberikan sepihan dasar-dasar pendidikan 

kesenian, kebajikan, religious, sosial, dan sebagainya. Keberhasilan pengajaran drama dalam 

mengubah afektif manusia, jelas akan menciptakan manusia lebih “berbudaya”. Pengajaran 

drama akan memperluas cakrawala budaya seseorang, mengembangkan keserasian, 

memperhalus kesedapan sikap, meluruskan tingkah laku yang bengkok, memupuk rasa tanggung 

jawab pribadi, kemampuan memberi dan menerima, dan mengajarkan sikap-sikap inisiatif. 

  Pada akhirnya, manfaat praktis dari nilai-nilai drama tersebut akan menambah pula pada 

aspek sikap hidup subjek didik. Hal ini sejalan dengan Satoto (1990:1-2) dalam Endraswara yang 

menyatakan bahwa drama termasuk “jalur”  pendidikan humaniora yang lebih berorientasi pada 
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masalah-masalah manusia, kebudayaan, dan peradaban. Sangat jelas bahwa drama memang 

bukan sekedar hiburan belaka yang memberikan kesenangan, melainkan juga memberikan 

sumbangan untuk memperluas wawasan kejiwaan subjek didik. Bahkan, menurut. Elizabeth dan 

Burns (1973:24) dalam Endraswara suatu saat, drama akan sampai pada tingkat wawasan 

estetika, estetika, dan tuntunan hidup. Akhirnya, drama akan menyajikan sebuah pengalaman 

menarik tentang tingkah laku manusia yang terpahami. Efendi  (1996:19-21) menjelaskan lebih 

lanjut, bahwa subjek didik akan memperoleh rasa puas. Apalagi, kalau pementasan drama 

berhasil, tentu akan merasa lega, dan terbentuk kepribadiannya. Puncaknya, subjek didik akan 

mampu mengembangkan  bakat, minat, dan hasratnya guna pembentukan kepribadian.  

 

5. Strategi Pengajaran Drama: Tujuan Pengajaran dan Prinsip yang Diandalkan  

    dalam Pengajaran drama 

  Untuk merumuskan tujuan pengajaran, maka kita akan berhadapan dengan berbagai 

tokoh pengajaran yang memberikan macam-macam tujuan pengajaran yang berbeda-beda. Perlu 

disadari, bahwa dalam pengajaran sastra (termasuk di dalamnya drama), tujuan yang dirumuskan 

oleh Moody kiranya dapat dijadikan pedoman. Istilah-istilah yang digunakan Moody (1971) 

berhubungan dengan psikologis. Demikian halnya Benjamin S. Bloom juga banyak memberi 

kontribusi dalam tujuan pengajaran sastra. Diikuti tokoh-tokoh lainnya seperti Robert N Gagne, 

David Merril dan sebagainya telah menggeser dominasi Bloom sejak tahun 1957.  

a) Bloom taksonomi 

  Dalam pengajaran drama dan sastra, subjek didik harus mengapresiasi (unsur yang 

termasuk afektif), dan mementaskan (psikomotorik). Jadi, kognitif, afektif, dan psikomotor. 

  Adapun taksonomi Bloom membagi menjadi tiga domain seperti yang telah disebutkan di 

atas: 

1) Kawasan kognitif; pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

2) Kawasan afektif; menerima (receiving), menjawab, mereaksi (responding), menaruh 

penghargaan (valuing), mengorganisasikan sistem nilai, dan mengadakan karakterisasi 

nilai. Dengan kata lain, ada lima aspek unsur afektif dalam taksonomi Bloom, yaitu 

minat, apresiasi, sikap, nilai dan penyesuaian diri. 

3) Kawasan psikomotorik; a). persepsi; stimulasi, menyentuh bentuk sesuatu, merasakan 

sesuatu, membau dan memegang, mendeskriminasi tanda-tanda. b). Kesiapan; kesiapan 

mental, fisik dan emosional dalam merespons.c). Respon terpimpin; imitasi, trial and 

error, mengikuti, dan mengadakan eksperimen. d). Mekanisme; memilih, merencanakan, 
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melatih dan merangkaikan. e). Respon yang kompleks; adaptasi, penggunaan skill untuk 

profesi, dan melaporkan atau menjelaskan. 

 Menurut Waluyo (2001: 167) pada pengajaran drama, pementasan drama memasuki 

kawasan psikomotorik, akan tetapi juga dijiwai oleh aspek kognitif dan afektif. Pada saat 

berkesenian yang dalam hal ber-acting dalam drama, terjadi peleburan kawasan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Ketiga hal itu menyatu dalam diri aktor yang sedang ber-acting. Dalam 

pembacaan drama juga terlibat aspek psikomotorik, tetapi tidak total seperti pementasan drama. 

Keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik melahirkan suatu acting yang cukup 

baik. Ketiga matra itu luluh dan sulit dibedakan atau dipisahkan. 

b) David Merril 

  Merril (1981) menyatakan ada empat macam tujuan pengajaran drama: a). Fakta, b) 

Konsep; mengingatkan dan menggunakan, c). Prosedur atau rule; mengingatkan dan 

menggunakan prosedur (rule), dan d) Prinsip; mengingatkan dan menggunakan prinsip. 

c) Robert M. Gagne 

  Gagne (1978) membagi tujuan pengajaran menjadi lima bagian, yang sebenarnya 

merupakan penyederhanaan dari tujuan yang dikemukakan oleh Bloom. Adapun kelima tujuan 

tersebut adalah: a). kemampuan intelektual; diskriminasi, identifikasi, klasifikasi, demontrasi dan 

mengeneralisasikan, b). strategi kognitif, c). informasi; belajar label, fakta, dan keseluruhan, c) 

sikap; kecepatan, kecermatan, kekuatan, dan keluwesan, d). sikap; pemilihan, tindak 

perseorangan, dan e) tindakan. 

d) H.I.B. Moody 

  Moody (1971) menyampaikan tujuan pengajaran meliputi kawasan afektif dan kognitif, 

yaitu: a). informasi, b). konsep, c). perspektif, dan d) apresiasi. 

 

6.  Tujuan dan Prinsip yang Diandalkan dalam Pengajaran Drama 

  Tanpa strategi yang baik, pengajaran drama akan menjadi kurang bermakna dan hanya 

membuang-buang tenaga dan waktu. Pengajaran drama tidak akan berdampak apa-apa bagi 

subjek didik. Oleh karena itu, segala sesuatunya harus ditata dengan rapi, mulai dari prinsip, 

tujuan, tata cara pemilihan bahan, penyajian, sampai dengan evaluasi. Jika di antara unsur 

pengajaran  ini ada salah satu yang ditinggalkan, hasil pengajaran drama kemungkinan juga 

kurang memuaskan. Howes dalam Endraswara (2005: 194) mengemukakan beberapa prinsip 

pengajaran drama sebagai berikut: 

a) Jika menggunakan TV dan film hendaknya bisa menggambarkan pengalaman subjek 

didik secara menyeluruh, 
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b) membantu subjek didik agar mampu memproduksi dan memvisualkan drama ke dalam 

pentas, 

c) bahasa drama hendaknya disesuaikan dengan subjek didik, 

d) perlu mengenalkan drama TV ke kelas sebagai media pengajaran, 

e) keberhasilan pengajaran drama tergantung pada visualisasi penampilan di layar dan 

panggung. 

Prinsip pengajaran demikian seyogyanya diturunkan pula pada tujuan pengajaran agar 

lebih eksplisit. Jika prinsip berhubungan dengan landasan pokok pengajaran, tujuan pengajaran 

drama berkaitan dengan hal ihwal yang akan dicapai. Dari prinsip tersebut, selanjutnya 

dikembangkan untuk mencapai tujuan pengajaran drama. Tujuan dimaksud, dapat digolongkan 

menjadi tujuan jangka pendek yang diarahkan ke bentuk apresiasi drama, dan kedua tujuan 

jangka panjang yang dapat diarahkan ke pengajaran drama secara ekspresi. 

 

7. Proses Belajar Mengajar 

  Menurut Mackey dalam Waluyo (2001:171) proses belajar mengajar sama halnya dengan 

apa yang disebut “metode”.  Di dalamnya terdapat keseluruhan peristiwa mengajar dan belajar 

yang meliputi seleksi, grasi, presentasi, repetisi, dan evaluasi belajar. 

  Dalam berhadapan dengan istilah “metode”, kita berhadapan dengan apa yang dinyatakan 

oleh Edward M. Anthony yang membedakan pendekatan, metode, dan teknik dalam proses 

belajar mengajar. Pendekatan adalah landasan untuk menyusun metode. Di dalamnya berisi 

seperangkat teori dan asumsi tentang sesuatu yang sudah tidak dapat diubah lagi. Pendekatan 

bersifat aksioma, atau dalil yang harus diikuti. Metode disusun berdasarkan pendekatan yang 

dianut. Metode berisi prosedur-prosedur, tentang bagaimana suatu mata pelajaran diajarkan. 

Metode dijabarkan dalam teknik mengajar, yaitu langkah-langkah yang benar-benar dilakukan 

oleh guru di dalam kelas. Sejumlah kegiatan merupakan implementasi dari teori yang 

dikemukakan dalam pendekatan ini, harus dilaksanakan berdasarkan falsafah yang mendasari 

pendekatan dan metode tadi. Teknik bersifat implementasional, karena merupakan implementasi 

dari pendekatan metode. Hal terpenting bahwa siswa harus langsung diperkenalkan kepada 

naskah drama, untuk menghayati dan menyelami diri sendiri. 

 

8. Seleksi Pemilihan Materi 

  Seleksi atau pemilihan materi ditentukan oleh tujuan pengajaran untuk melatih 

keterampilan konsep, informasi, perspektif, apresiasi atau bahkan tujuan pengajaran drama itu 

dapat mementaskan atau dapat mengadakan festival drama. Secara umum materi drama harus 
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disesuaikan dengan: a) tingkat perkembangan psikologi anak, b). tujuan yang digariskan oleh 

kurikulum, c) tujuan pendidikan dan pengajaran pada umumnya. 

  Brumfit dan Carter (1986:22) menjelaskan bahwa bahan drama perlu memperhatikan 

pertanyaan kritis yakni: is literature “cought” or “taught”. Maksudnya, sastra drama itu 

diarahkan untuk “pengejaran” atau “pengajaran”. Problematik yang ditawarkan ini akan 

menggiring kearah luas sempitnya bahan pengajaran. Jika pengajaran drama berorientasi pada 

keluasan bahan dan subjek didik dituntut agar mampu mengapresiasi sebanyak-banyaknya, 

berarti pengajaran drama kearah “cought”. Artinya, pengajaran drama sekedar “mengajar” target 

kurikulum, terburu-buru menyelesaikan bahan yang sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, jika 

subjek didik diarahkan pada kesederhanaan bahan, relatif sedikit, berarti kita menuju pada 

taught. Bahan tak harus melimpah, melainkan cukup satu atau dua drama, namun benar-benar 

tercapai pada sasaran, yaitu tak hanya mampu mengembangkan kemampuan afektif, tetapi juga 

afektif. 

  Lebih sederhana lagi, menurut Lazar  dalam Endraswara (2005:196) pemilihan bahan 

drama dapat diambil dari kutipan-kutipan dialog pendek cerita prosa, sebagai materi pengayaan 

penampilan, percakapan, dan keterampilan oral. Dari sini, sebenarnya telah tampak bahan drama 

boleh juga terintegrasi dengan materi pengajaran lain. 

  Kita juga memilih materi drama sejalan dengan estetika drama dan jenis-jenis drama 

yang merujuk pada aspek harapan yang hendak dicapai dalam pengajaran. Beberapa jenis drama 

yang telah dikenal luas, yakni: 

a) Tragedi. Misalnya Ken Arok dan Ken Dedes karya Moh. Yamin dan Romeo dan Yuliet 

karya Shakespeare. 

b) Komedi. Contoh konkrit, adalah pementasan yang sering dilakukan oleh Butet 

Kertarajasa, Baguse Ngarsa, Marwoto, Drakula karya pemain Sri Mulat, Liburan 

Seniman karya Usmar Ismail, dan Tuan Amin karya Amal Hamzah. 

c) Melodrama.Misalnya Saijah dan Adinda karya Multatuli dan Api karya Usmar Ismail. 

 

9. Gradasi (Urutan Penahapan) 

  Urutan penahapan dimulai dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang 

rumit (kompleks atau sophisticated), dan dari yang umum ke yang khusus. Deborah Elkin dalam 

Waluyo (2001: 174) menyatakan, bahwa latihan–latihan drama harus mengarah pada pementasan 

dan Festival Drama. Untuk pementasan drama, dapat dimulai dari Role-playing (bermain peran). 

Kemudian meningkat pada pemeranan adegan-adegan pendek dari satu adegan, ke dua adegan, 

tiga adegan, dan sebagainya. 
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10. Presentasi (Teknik Penyampaian) atau Penyajian 

  Pengajaran drama memiliki dua target, yaitu produksi dan response yang keduanya 

diperoleh melalui menonton pementasan. Kedua target ini dapat dicapai melalui pengajaran 

apresiasi dan ekspresi drama yang keduanya saling terkait. Artinya dalam apresiasi akan sampai 

berlanjut sampai ekspresi dan sebaliknya ekspresi juga menghendaki apresiasi, demikian 

seharusnya. 

  Ada beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam kegiatan pengajaran drama yakni: (1) 

pemanasan (seperti latihan membuat lingkaran, latihan duduk, memejamkan mata, dan 

sebagainya), (2) pantomim (untuk latihan drama dan acting secara individual), (3) improvisasi 

(jika pantomim belum dengan suara, improvisasi sudah dengan suara dan penampilan), (4) 

bermain peran (role-play) dan (5) menulis naskah drama. Kelima tahap ini perlu ditaati dalam 

pengajaran agar subjek didik benar-benar mendapat pengalaman ekspresi. 

  Tahap apresiasi drama tersebut akan lebih lengkap jika diperkaya dengan “kritik drama”. 

Kritik bukan berarti negatif atau berupa caci maki, namun kearah hal yang lebih konstruktif. Hal 

ini seperti tahap yang dikemukakan Haryanto dalam Endraswara, (2005: 120) yakni: (1) 

membaca karya sastra drama, (2) mempelajari karya tentang drama (sejarah, kritik, teori), (3) 

menonton/mendengarkan pementasan drama (drama panggung, TV, radio), (4) menyimak 

pembicaraan tentang sastra drama, (5) mementaskan drama, (6) berbicara tentang drama, (7) 

menciptakan drama, (8) menulis karya tentang drama. 

Sementara menurut Moody tahap-tahap penyajian drama, terkait dengan apresiasi sampai 

dengan ekspresi meliputi: (1) pelacakan pendahuluan,  mengemukakan pusaran kemenarikan 

drama yang akan disajikan, alasan-alasan drama itu disajikan; (2) penentuan sikap praktis; 

menjelaskan keistimewaan drama, kekuatan drama yang akan disajikan; (3) introduksi, 

mengenalkan struktur drama, menanyakan bila subjek didik telah mengenalnya; (4) penyajian, 

berupa pementasan, membaca naskah, ekspresi drama; (5) diskusi, membicarakan pementasan, 

kenikmatan, kekurangan, kelebihan, dan lain-lain; (6) pengukuhan, melaporkan pementasan, 

menulis dialog, membuat adegan, mencari cerpen atau novel yang dapat diubah ke dalam bentuk 

drama; (7) diskusi lanjutan, diskusi mendalam sampai ke tingkat sosio-psikologis, filsafat, 

religious, dan memperagakan; (8) praktek percobaan, bermain peran, menirukan adegan; (9) 

latihan pengucapan dialog, latihan dinamika suara, vokal berat, sedang-ringan; (10) acting; (11) 

pementasan drama. 

Dengan tahap penyajian demikian, akan memberi bekal kepada subjek didik untuk 

berbuat kreatif dan mengekplorasi terhadap naskah drama yang diperagakan. Dalam strategi ini 
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menggunakan asumsi bahwa kreativitas adalah hal yang dideskripsikan dan dapat ditingkatkan 

dengan sengaja. Pengajaran drama sebagai penunjang pemahaman bahasa berarti melatih 

ketrampilan membaca (teks drama),  mendengarkan (menyimak drama), menulis, wicara. 

 

11. Strategi Model Pengajaran Drama 

  Pengetahuan tentang anatomi drama sangat diperlukan untuk mempermudah ragam atau 

model pengajaran drama. Adapun anatomi drama terdiri dari: (1) babak, dibagi dalam adegan, 

(2) prolog-epilog, (3) solilokui (ucapan sendiri tokoh, ada tokoh lain/tidak), (4) aside (ditujukan 

langsung oleh penonton), (5) plot flashback-flashforward, yang terdiri dari: (a) suspense 

(ketegangan, ingin tahu), (b) surprise (kejutan-kejutan berikutnya), (c) ironi dramatic 

(meramalkan yang akan terjadi dari tokoh). Hal ini seperti komposisi drama yang dikemukakan 

Aristoteles, yakni: (1) eksposisi (protasis, awal lakon, motif), (2) komplikasi (epitasio, kejadian), 

(3) klimaks (catastasis, puncak laku), (4) resolusi, (5) konklusi (catastrophe, penutupan). 

  Waluyo membagi strategi pengajaran drama menjadi dua yaitu: (1) strategi pengajaran 

teks drama dan (2) strategi pembelajaran drama pentas. Strategi pengajaran teks drama sebagai 

karya sastra terdiri dari: (a) strategi sastra; penjelajahan, interpretasi, rekreasi (b) strategi induktif 

model taba; pembentukan konsep, penganalisisan data, penerapan prinsip, (c) strategi analisis; 

membaca secara keseluruhan, analisis, dan memberikan pendapat akhir, (d) strategi sinektetik 

(Model Gordon); analogi langsung (direct analogy), analogi personal (personal analogy), 

konflik termampatkan (compressed conflict), (d) bermain peran (role playing), (e) sosio drama, 

(f) simulasi. Sementara strategi pembelajaran drama pentas meliputi: (a) pementasan drama di 

kelas, (b) pementasan drama oleh teater sekolah, (c) teknik pembinaan apresiasi drama.  

 

12. Manfaat dari Pembelajaran Drama 

Pementasan naskah drama akan memberikan beberapa manfaat bagi siswa. Pertama, 

siswa akan belajar memahami heterogenitas budaya (multikulturalisme) yang tercermin dalam 

sebuah pementasan, baik yang berwujud ide, benda dan kebiasaan. Hal ini didasarkan pada 

pemahaman bahwa teks drama merupakan cerminan dari hasil budaya yang lahir dan 

berkembang dalam negara dan bangsa tertentu dengan etnis dan sukunya. Filosofi dan keunikan 

sebuah budaya akan terlihat dalam kostum, kebiasaan dan tradisi yang ditampilkan oleh aktor, 

dan dari properti dan dekorasi panggung. Teks drama yang dipentaskan selalu menghadirkan 

protret kebudayaan dan peradapan manusia yang akan memberikan  pengaruh pada pikiran dan 

perasaan aktor dan juga para penonton. 

Kedua, siswa memiliki self-confident (rasa percaya diri) yang tinggi didepan publik. 

Beban psikologis untuk berbicara, beraktualisasi, dan bertindak dihadapan orang banyak dengan 
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sendirinya akan terkikis melalui serangkaian proses bersama yang dijalani dalam bermain drama. 

Rasa malu, canggung ataupun minder akan hilang secara perlahan ketika siswa berada diatas 

panggung, dan melalui dorongan dan motivasi guru dan teman-temannya, mereka dilatih untuk 

tidak ragu-ragu lagi memerankan tokoh dalam naskah drama. 

Ketiga, siswa akan mendapat kesempatan luas untuk bersosialisasi dan meningkatkan 

kemampuan dalam mengorganisasikan kerja tim. Hal ini tidak terlepas dari kompleksitas sumber 

daya yang dibutuhkan dalam pementasan mulai dari pemain, sutradara, penata rias, penata musik 

dan tim artistik panggung. Kerjasama dalam proses mengangkat teks tertulis dalam sebuah 

pertunjukan ini diharapkan akan memberi ruang bagi siswa untuk tidak hanya sekedar mengenal 

berbagai karakter anggota kelompok tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan dan 

pengalaman dalam manajemen, khususnya seni pertunjukan. 

 

C. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

  Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama pengajaran sastra 

drama dapat meningkatkan kemampuan siswa baik dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Namun sayangnmya, belum adanya kurikulum pengajaran sastra yang memadai dan minimnya 

komposisi jam pelajaran di sekolah dan dunia akademik. Hal ini menyebabkan para pengajar 

sastra menjadi gamang dan kebingungan. Terlebih lagi hadirnya kurikulum yang selalu bergerak 

dalam kurun waktu tertentu. Kedua, Pengajar tidak saja dituntut memberikan metode dan teori 

pengajaran yang tepat, tetapi juga bagaimana agar metode dan teori tersebut dapat diaplikasikan 

ke dalam sebuah apresiasi sastra atau telaah sastra. Ketiga, apresiasi sastra di sekolah maupun di 

tingkat akademik kita selama ini belum optimal, bahkan dapat dikatakan jauh dari kondisi ideal. 

Pada gejala tertentu yang paling banyak mewarnai adalah apresiasi kering, penuh teori dan 

sejumlah drill hafalan istilah sastra yang mekanik. 

 

2. Saran 

Pengajaran drama hendaknya diarahkan kepada pemberian pengalaman langsung kepada 

siswa untuk melakoni suatu pementasan. Selanjutnya, mengingat pentingnya pengajaran drama 

kurikulum pengajaran drama perlu disempurnakan dan guru drama hendaknya dapat 

menyesuaikan metode pengajarannya.  Hal ini sangat penting karena pengajaran drama itu 

sendiri merupakan kesempatan berharga bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan dan 

pemahaman tekstual serta pengalaman praktis.    
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Abstract 

 

Literature have important role in public life even in modern life. Through literature someone can 

learn the value of life which contained in the literature and apply it in daily life so can form a 

positive character.  Literature can grow up a good manners to our children. Even, literature can form 

braveness (positive) to the generation. Curriculum of teaching literature cannot be separate with 

teaching language, but it have a different too. Based on curriculum 2013 teaching literature more 

concern in attitude aspect. To form attitude, only art aspect ini literature can reach it. Teacher must 

have a competent in teaching literature so they can grow up a creative power in teaching literature. 

Teacher ability not only in interactive, but also concentrate in creative, innovative, and maximally to 

imagination. It so important because literary matter is demanding a creative teacher. So it can invite 

student to read literary. It is recommended a good qualification to an Indonesian language teachers. 

It’s fully possible to the develop reading interest by granting flexibility to the reader to develop 

interpretation through creativity and imagination in literary works. 

 

Keywords: Teaching, liteture, curriculum 

 

A. Pendahuluan 

Kurikulum 2013 sebagai kurikulum yang yang baru memiliki arah dan paradigma yang 

berbeda dibandingkan kurikulum-kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Teori tentang 

kurikulum dijabarkan melalui teori pendidikan. Sukmadinata (dalam Sudrajat, 2008) 

mengemukakan empat teori pendidikan yang berhubungan dengan kurikulum, yaitu: (1) 

pendidikan klasik; (2) pendidikan pribadi; (3) teknologi pendidikan dan (4) teori pendidikan 

interaksional. Setiap kurikulum akan mencerminkan teori pendidikan yang digunakan. Pada 

teori-teori pendidikan itu, evaluasi tetap menjadi hal penting dibicarakan. 

Perkembangan kurikulum menjadi penentu arah pendidikan yang di dalamnya memiliki 

paradigma tersendiri dalam menjalankan sistem yang ada. Tiap kurikulum memiliki paradigma 

dan karakteristik masing-masing. Ini tentu erat kaitannya dengan kondisi dan situasi yang 

diperkirakan beberapa tahun berikutnya, termasuk di dalamnya sastra dan pengajarannya.  

Sastra memiliki peranan penting dalam kehidupan sebuah masyarakat bahkan pada 

masyarakat modern. Melalui sastra seseorang dapat mempelajari nilai-nilai kehidupan yang 

terkandung di dalam sebuah karya sastra dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga akhirnya terbentuklah sebuah karakter yang positif.  Apabila kita melihat fenomena 

yang terjadi dalam masyarakat Indonesia sekarang ini, sebut saja masalah korupsi, masalah 

perbudakan modern, dan semua masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan 
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sesungguhnya salah satunya disebabkan karena kemampuan mereka dalam pemahaman dan 

pembelajaran sastra yang begitu rendah. Dalam pidato pengukuhan Taufik Ismail sebagai doktor 

Honoris Causa oleh Universitas NegeriYogyakarta (2003) beliau menjelaskan bahwa dalam 

pendidikan Indonesia secara umum di zaman sekarang ini, siswa-siswi Indonesia hanya 

membaca satu dua karya sastra atau bahkan sama sekali tidak pernah membaca sebuah karya 

sastra. Oleh karena itu, benar apabila Taufik menggambarkan bangsa Indonesia sebagai “bangsa 

yang rabun membaca dan pincang mengarang”. 

Masalah tersebut merupakan sebuah beban bagi para pendidik terutama mereka yang 

berkecimpungan dalam dunia sastra yaitu guru sastra. Seorang guru sastra harus memiliki 

kualifikasi tertentu ia harus mampu memahami karya sastra secara mendalam bahkan sampai 

mampu melakukan penelitian sastra. Di samping itu, guru harus memiliki kemampuan dalam 

memilih pendekatan, metode, dan bahan ajar untuk mengajarkan sastra.  Seorang guru sastra 

harus mampu mengajar sastra dengan cara menarik agar siswa-siswinya mempelajari sastra tanpa 

beban tetapi dapat mempelajarinya dengan senang hati.  

Seiring dengan dinamika peradaban yang terus bergerak menuju proses kesejagatan, 

sastra menjadi makin penting dan urgen untuk disosialisasikan dan “dibumikan” melalui institusi 

pendidikan. Karya sastra memiliki peranan yang cukup besar dalam membentuk watak dan 

kepribadian seseorang. Dengan bekal apresiasi sastra yang memadai, para luaran pendidikan 

diharapkan mampu bersaing pada era global dengan sikap arif, matang, dan dewasa. Namun, 

secara jujur harus diakui, selama ini sastra belum mendapatkan tempat yang terhormat dalam 

dunia pendidikan kita. Selalu saja ada dalih untuk mengebirinya. Entah lantaran kurikulumnya, 

ketidaksiapan gurunya, sulitnya menentukan bahan ajar, atau minimnya minat siswa. Selalu saja 

muncul beberapa alasan klasik untuk menutupi nihilnya “kemauan baik” untuk memosisikan 

sastra pada aras yang berwibawa dan bermartabat. Yang lebih memprihatinkan, masih ada opini 

“menyesatkan” bahwa sastra hanya sekadar produk dunia khayalan dan lamunan yang tak akan 

memberikan manfaat dalam kehidupan nyata. 

 

B. Pembahasan  

1. Definisi Sastra 

Secara entimologi sastra atau sastera berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki akar 

kata cas atau sas dan -tra. Cas adalah bentuk kata kerja yang memiliki arti “mengarahkan, 

mengajar, memberikan suatu petujuk ataupun instruksi”. Dan akhiran –tra diartikan sebagai 

“sarana atau alat”. Jadi apabila diterjemahkan secara harfiah sastra berarti “alat untuk mengajar, 

buku petunjuk, buku instruksi ataupun pengajaran”. Selain itu, karena sastra berdasarkan bahasa 
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Sansekerta berawalan dengan su yang memiliki arti “indah,, baik” maka sastra juga dapat 

disamakan dengan “bentuk fisik seperti buku atau kitab yang berisi tulisan indah, mendidik, 

ataupun kitab-kitab pengajaran” (Susanto, 2012). Selanjutnya Horatius menyatakan bahwa 

bahwa sastra harus memiliki sifat indah (dulce) dan berguna (utile), (Soewardi , 2000).  

Luxemburg juga dalam bukunya Pengantar Ilmu Sastra ia menjelaskan bahwa “Kesusastraan, 

dalam hubungannya dengan masyarakat, dapat dipandang sebagai suatu gejala sosial yang 

langsung berkaitan dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan dianut oleh 

masyarakat tertentu, (Luxemburg, 1992). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa sastra adalah kitab, buku atau karya yang indah yang dapat 

memberikan pendidikan dan pengajaran bagi pembacanya. Selain itu isi sastra berkaitan dengan 

norma-norma dan adat isitiadat yang berlaku dan dianut oleh masyarakat. 

 Menurut Djojonegoro dalam H, Nani Tuloli bahwa dari dulu sampai sekarang karya 

sastra dipakai dalam mengembangkan wawasan berpikir bangsa. Ini membuktikan sastrawan 

memiliki andil dalam memberikan tanggapan sekaligus penilaian tentang apa yang terjadi dalam 

masyarakat. Tanggapan dan penilaian tersebut terutama menyangkut berbagai peristiwa sosial 

budaya dan norma-norma kehidupan. 

Melalui karya sastra, para pembaca dapat tergugah perasaannya dan mendorong dirinya 

untuk memikirkan masalah masyarakat dan manusia. Dengan kata lain melalui karya sastra 

seseorang mendapatkan masukan tentang manusia dan masyarakat sehingga timbul kepedulian 

tentang apa yang terjadi pada manusia dan masyarakat.  

 Menurut Lubis dalam H. Nani Tuloli sastra berperanan dalam proses perubahan 

masyarakat. Proses perubahan tersebut antara lain (1) dapat meningkatkan minat baca yang 

sangat dibutuhkan pada era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, (2) 

“memunculkan rasa simpati terhadap penderitaan masyarakat dan berusaha untuk 

menanggulanginya, (3) memantapkan budaya beretika dan bermoral tinggi dalam kehidupan 

sebagai makhluk Tuhan dan anggota masyarakat, (4) mencintai kebenaran, kejujuran, ketabahan 

dan ketangguhan yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan”. Selain itu, menurut Nani Tuloli 

dalam tulisannya bahwa “Sastra bukan hanya memasuki ruang dan seluk beluk serta nilai-nilai 

kehidupan personal, tetapi juga memasuki ruang dan seluk beluk serta nilai-nilai kehidupan 

manusia secara keseluruhan”. Sastra dapat memasuki dunia “politik, sejarah, perekonomian, 

perjuangan hak-hak manusia, hukum, aspirasi, cita-cita masa depan.  Jadi, menurut Nani Tuloli 

peranan sastra dalam dalam globalisasi adalah (1) sebagai pendorong dan penumbuh nilai-nilai 

positif misalnya suka menolong, berbuat baik, beriman dan bertaqwa, (2) pemberi pesan kepada 

manusia terutama kepada pemimpin agar bertindak sesuai dengan harapan masyarakat yaitu 
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mencintai keadilan, kebenaran dan kejujuran, (3) mengajak orang bekerja demi kepentingan 

dirinya dan kepentingan bersama (4) merangsang munculnya watak-watak pribadi yang kuat dan 

tangguh.  

 Sastra adalah pengungkapan realitas kehidupan masyarakat secara imajiner atau secara 

fiksi. Dalam hal ini, satra memang representasi dari cerminan masyarakat. Dengan demikian 

sastra memberikan kepada kita sebuah refleksi realitas yang lebih besar, lebih lengkap, lebih 

hidup, dan lebih dinamik. Meskipun karya sastra bersifat imajiner, namun tetap masuk akal dan 

mengandung kebenaran (Nurgiantoro, 1995: 2). Hal ini karena pengarang mengemukakan 

realitas dalam karyanya berdasarkan pengalaman dan pengamatannya terhadap kehidupan. 

Namun, hal itu dilakukan secara selektif dan dibentuk sesuai dengan tujuannnya sekaligus 

memasukkan unsur hiburan dan peneranga terhadap pengalaman kehidupan manusia. Kebenaran 

dalam dunia sastra adalah kebenaran yang sesuai dengan keyakinan pengarang, kebenaran yang 

tekah diyakini keabsahannya sesuai dengan pandangan terhadap masalah hidup dan kehidupan. 

 

2. Pengajaran Sastra 

Sastra pada hakikatnya merupakan “prasasti” kehidupan; tempat diproyeksikannya 

berbagai fenomena hidup dan kehidupan hingga ke ceruk-ceruk batin manusia. Sastra bisa 

menjadi bukti sejarah yang otentik tentang peradaban manusia dari zaman ke zaman. Hal ini bisa 

terjadi lantaran sastra tak pernah dikemas dalam situasi yang kosong. Artinya, teks sastra tak 

pernah terlepas dari konteks sosial-budaya masyarakatnya. Dengan kata lain, teks sastra akan 

mencerminkan situasi dan kondisi masyarakat pada kurun waktu tertentu. Sebagai sebuah produk 

budaya, dengan sendirinya teks sastra tak hanya merekam kejadian-kejadian faktual pada kurun 

waktu tertentu, tetapi juga menafsirkan dan mengolahnya hingga menjadi adonan teks yang 

indah, subtil, dan eksotis. Kepekaan intuitif sang pengarang terhadap masalah hidup dan 

kehidupan menjadi modal yang cukup potensial untuk melahirkan teks-teks sastra yang “liar”, 

unik, dan mencengangkan. Karena diciptakan dengan mempertimbangkan kode bahasa, kode 

budaya, dan kode sastra, sebuah teks sastra memiliki kandungan nilai yang sarat dengan 

sentuhan kemanusiawian.  

Dengan membaca teks sastra, nurani pembaca menjadi lebih peka terhadap persoalan 

hidup dan kehidupan. Teks sastra juga mampu memberikan “gizi batin” yang akan mempersubur 

khazanah rohani pembaca sehingga terhindar dari kekeringan dan “kemiskinan” nurani. Teks 

sastra juga mampu merangsang peminat dan pembacanya untuk menghindari perilaku-perilaku 

anomali yang secara sosial sangat tidak menguntungkan. Agaknya masuk akal kalau Danarto 

pernah mengatakan bahwa kaum remaja/pelajar yang suka tawuran dan selalu menggunakan 
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bahasa kekerasan dalam menyelesaikan masalah merupakan potret kegagalan pengajaran sastra 

di sekolah. Mereka tak pernah membaca teks sastra sehingga tidak memiliki kepekaan dan 

kearifan hidup dalam menghadapi masalah kehidupan yang mencuat ke permukaan. 

Persoalannya sekarang, masihkah kita mencari-cari alasan untuk mengebiri sastra dalam 

dunia pendidikan ketika peradaban benar-benar sedang “sakit”? Masihkah kita berdalih untuk 

menyingkirkan sastra dari dunia pendidikan ketika nilai-nilai kesalehan hidup gagal merasuk ke 

dalam gendang nurani siswa lewat khotbah dan ajaran-ajaran moral? Masihkah kita 

mengambinghitamkan kurikulum pendidikan ketika apresiasi sastra di kalangan pelajar menjadi 

mandul, bahkan banyak pelajar kita yang mengidap “rabun sastra”? 

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu memang bukan hal yang mudah untuk dijawab. 

Sastra bukan “sihir” yang sekali “abrakadabra” langsung bisa mengubah keadaan. Sastra lebih 

banyak bersentuhan dengan ranah batin dan wilayah kerohanian sehingga hasilnya tak kasat 

mata. Nilai-nilai kesalehan hidup yang terbangun melalui proses apresiasi sastra berlangsung 

melalui tahap internalisasi, pengkraban nilai-nilai, persentuhan dengan akar-akar kemuliaan dan 

keluhuran budi, serta pergulatan tafsir hidup yang akan terus berlangsung dalam siklus 

kehidupan pembacanya. Proses apresiasi sastra semacam itu akan menghasilkan “kristal-kristal” 

kemanusiaan yang akan memfosil dalam khazanah batin pembaca sehingga menjadi pribadi yang 

beradab dan berbudaya. Ini artinya, mengebiri sastra dalam kehidupan tak jauh berbeda dengan 

upaya pengingkaran terhadap nilai-nilai kemuliaan dan martabat manusia itu sendiri. 

Dalam konteks demikian, sesungguhnya tak ada alasan lagi untuk melakukan proses 

marginalisasi terhadap sastra, apalagi dalam dunia pendidikan yang notabene menjadi “agen 

perubahan” untuk melahirkan generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, 

tetapi juga cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial.  

Kurikulum dimaknai oleh pendidikan Indonesia sebagai sebuah perencanaan 

pembelajaran yang hendak diajarkan di sekolah (Taba Hilda, 1962) Terlebih dalam konteks 

pembelajaran bahasa dan sastra. Versi kurikulum 2013 sebetulnya hadir dikarenakan adanya 

survei internasional ihwal rendahnya tingkat literasi pelajar Indonesia. (Mahsun (2013) dalam 

buku Guru Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan. Jakarta: Politeknik Negeri Media kreatif 

Jakarta). Hasil penelitian oleh Internasional Education Achievement (IEA) ihwal budaya baca 

pelajar di Indonesia menyebutkan penilaian minor siswa SD Indonesia diperingkat 38 dari 39  

negera peserta. Pada level SMA, jumlah buku wajib dibaca siswa SMA Indonesia 0 buku, sangat 

berbeda dengan Thailand (5 buku), Singapura (6 buku), Brunai Daryssalam (7 buku), Jepang (22 

buku), Rusia (12 Buku), Prancis (30 buku), Belanda (30 buku), dan Amerika Serikat (32 buku). 

(Bacaan lebih Lanjut dapat dibaca “Duta Baca Indonesia Andi F. Noya) 
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Persoalan tersebut di atas pembelajaran teks (tematik integratif) pelajaran bahasa dan 

satsra Indonesia kurikulum 2013 dinilai dapat menjawab tantangan terpuruknya kualitas literasi 

bangsa. Namun demikian, pembelajaran  bersifat tematik integratif itu sebentulnya bukanlah hal 

yang baru – terlebih pada aspek sastra. Pada Kurikulum terdahulu (KTSP) pun kini sudah amat 

akomodatif dan “bersahabat” dengan sastra.  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

tampak lebih utuh dan komprehensif. Ada keterampilan reseptif (mendengarkan dan membaca) 

dan produktif (berbicara dan menulis) sekaligus di dalamnya. Dengan kata lain, ada aktivitas 

siswa untuk mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis sastra selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Kalau muatan sastra dalam KTSP disajikan dengan baik, fenomena 

“rabun sastra” yang konon sudah menggejala di kalangan pelajar kemungkinan besar akan dapat 

teratasi. 

Persoalannya sekarang, sudah benar-benar dalam kondisi siapkah para guru bahasa 

menyajikan muatan sastra dalam Kurikulm 2013 itu kepada siswa didik? Sanggupkah para guru 

bahasa kita memikul peran ganda; sebagai guru bahasa dan sekaligus guru sastra? Mampukah 

para guru bahasa kita memberikan bekal yang cukup memadai kepada anak-anak negeri ini 

dalam mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis sastra? Hal ini penting dikemukakan, 

sebab selama ini memang tidak ada spesifikasi dalam penyajian materi bahasa dan sastra. Guru 

bahasa dengan sendirinya harus menjadi guru sastra. 

Kalau guru bahasa memiliki kompetensi sastra yang memadai, jelas tidak ada masalah. 

Mereka bisa mengajak siswa didiknya untuk “berlayar” menikmati samudra sastra dan 

estetikanya. Melalui sastra, siswa bisa belajar banyak tentang persoalan hidup dan kehidupan, 

memperoleh “gizi” batin yang mampu mencerahkan hati nurani, sehingga sanggup menghadapi 

kompleks dan rumitnya persoalan kehidupan secara arif dan dewasa. Namun, secara jujur mesti 

diakui, tidak semua guru bahasa memiliki kompetensi sastra yang memadai. Minat dan kecintaan 

guru bahasa terhadap sastra masih menjadi tanda tanya. Tidak berlebihan jika pengajaran sastra 

di sekolah cenderung monoton, kaku, bahkan membosankan. 

Tidak semua guru bahasa mampu menjadikan sastra sebagai “magnet” yang mampu 

menarik minat siswa untuk mencintai sastra. Yang lebih memprihatinkan, pengajaran sastra 

hanya sekadar menghafal nama-nama sastrawan beserta hasil karyanya. Siswa tidak pernah 

diajak untuk menggumuli dan menikmati teks-teks sastra yang sesungguhnya. 

Kalau kondisi semacam itu terus berlanjut bukan mustahil peserta didik akan mengidap 

“rabun” sastra berkepanjangan. Implikasi lebih jauh, dambaan pendidikan untuk melahirkan 

manusia yang utuh dan paripurna hanya akan menjadi impian belaka. Kini sudah saatnya 

dipikirkan pemberdayaan guru bahasa dalam pengertian yang sesungguhnya. Format 
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pemberdayaan guru semacam seminar, lokakarya, penataran, atau diklat yang cenderung formal 

dan kaku, tampaknya sudah tidak efektif. Forum non-formal semacam bengkel sastra atau teater 

sastra barangkali justru akan lebih efektif. Mereka bisa saling berbagi pengalaman dan 

berdiskusi. Simulasi pengajaran sastra yang ideal bisa dipraktikkan bersama-sama, sehingga guru 

bahasa memperoleh gambaran konkret tentang cara menyajikan apresiasi sastra yang sebenarnya 

kepada siswa. 

Dalam situasi demikian, guru bahasa menjadi figur sentral dalam menaburkan benih dan 

menyuburkan apresiasi sastra di kalangan peserta didik. Kalau pengajaran sastra diampu oleh 

guru yang tepat, imajinasi siswa akan terbawa ke dalam suasana pembelajaran yang dinamis, 

inspiratif, menarik, kreatif, dan menyenangkan. Sebaliknya, jika pengajaran sastra disajikan oleh 

guru yang salah, bukan mustahil situasi pembelajaran akan terjebak dalam atmosfer yang kaku, 

monoton, dan membosankan. Imbasnya, gema apresiasi sastra siswa tidak akan pemah bergeser 

dari “lagu lama”, terpuruk dan tersaruk-saruk. 

Ada baiknya Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) perlu segera melakukan 

pemetaan guru bahasa untuk mengetahui guru bahasa yang memiliki kompetensi dan minat di 

bidang sastra. Merekalah yang kelak diharapkan menjadi guru sastra yang mampu membawa 

dunia siswa untuk mencintai sastra. Guru bahasa yang nihil talenta dan miskin minat sastranya 

tidak usah dibebani tugas ganda. Biarkan mereka berkonsentrasi di bidang kebahasaan, sehingga 

mampu memberikan bekal kompetensi kebahasaan secara memadai. Sebaliknya, biarkan 

pengajaran sastra diurus oleh guru bahasa yang benar-benar memiliki kompetensi dan minat di 

bidang sastra. Dengan spesialisasi semacam itu, kompetensi bahasa dan sastra siswa diharapkan 

bisa berkembang bersama-sama tanpa ada yang dianaktirikan. 

Kesadaran yang mesti dibangun di tengah perlahalatan opini antara pro kontra terkait 

kurikulum (2013) adalah pendidik (guru) teruslah berkreativitas dalam mengajar. Sebab, 

kurikulum 2013 tak terlepas dari intrepretasi – proses penerjemakan – ke dalam strategi 

pembelajaran. Ungkapan pendidikan purba yang tak jelas dari mana munculnya pernah 

mengatakan “Siswa kreatif tak jauh karena gurunya kreatif” dapat dijadikan motivasi dasaar 

dalam mengajar. 

Apabila menyikapi lembaga survei apapun itu yang beritikad menyeragamkan 

keberagaman siswa dalam bentuk nilai “numerik” perlulah disikapi secara bijaksana, namun tak 

seolah “kebakaran jenggot” saat menghadapinya.  Dalam filosofi pembejajaran tradisional, 

subjek didik diarahkan untuk “sebebas-bebasnya” berkarya dan kuatlah karakter manusianya 

sebagai manusia seutuhnya. Bukan sebaliknhya, pembelajaran cenderung “memenjarakan” 
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subjek didik dalam berprestasi/berdialektika (istilah Hegel). Terpenting bagi penulis, siswa 

senang dan bangga (menikmati) pembelajaran sastra, kretivaitas tanpa batas. 

Meskipun dalam kurikulum bahasa Indonesia pengajaran sastra tidak dapat dipisahkan 

dengan pengajaran bahasa, tetapi mereka juga memiliki perbedaan. Seperti apa yang dikatakan 

oleh Oemarjati dalam tulisannya bahwa “Pengajaran sastra tidak dapat dipisahkan dari 

pengajaran bahasa. Namun, pengajaran sastra tidaklah dapat disamakan dengan pengajaran 

bahasa”. Hal tersebut berbeda dari tujuan akhirnya. Tujuan akhir dari pengajaran sastra “adalah 

menanam, menumbuhkan, dan mengembangkan kepekaan terhadap masalah-masalah 

manusiawi, pengenalan dan rasa hormat terhadap tata nilai- baik dalam konteks individual 

maupun sosial (Oemarjati , 1992). 

Menurut Yus Rusyana bahwa tujuan dari pengajaran sastra ada dua yaitu (1) “untuk 

memperoleh pengalaman sastra”. Tujuan ini terbagi atas dua sub pokok tujuan yakni (a) “untuk 

memperoleh pengalaman mengapresiasi sastra” dan (b) untuk memperoleh pengalaman dalam 

berekspresi sastra. (2) “untuk memperoleh pengetahuan sastra” (Rusyana, 1982). Jadi dapat 

disimpulkan tujuan pengajaran sastra untuk meningkatkan kemampuan afektif siswa, 

meningkatkan kemampuan siswa untuk mengapresiasi sastra dan berekpresi melalui sastra, dan 

mendapatkan pengetahuan tentang sastra. 

 

3. Pendekatan Saintifik dalam Pengajaran Sastra 

Kehadiran kurikulum 2013 tidak lepas dari kurikulum sebelumnya, yakni KTSP tahun 

2006. Kurikulum 2013 sebagai hasil dari penjabaran Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengisyaratkan tentang perlunya proses 

pembelajaran yang dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan saintifik atau ilmiah. 

Sebagaimana disebutkan Sudrajat (2013) bahwa kehadiran kurikulum 2013 menjadikan 

menjadikan siswa lebih aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, juga 

dapat mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu 

fenomena atau kejadian. Artinya, dalam proses pembelajaran, siswa dibelajarkan dan dibiasakan 

untuk menemukan kebenaran ilmiah, bukan diajak untuk beropini apalagi fitnah dalam melihat 

suatu fenomena. Mereka dilatih untuk mampu berfikir logis, runut dan sistematis, dengan 

menggunakan kapasistas berfikir tingkat tinggi (High Order Thingking). Penerapan pendekatan 

saintifik/ilmiah dalam pembelajaran menuntut adanya perubahan setting dan bentuk 

pembelajaran tersendiri yang berbeda dengan pembelajaran konvensional. Hal ini sesuai dengan 

beberapa metode pembelajaran yang dipandang sejalan dengan prinsip-prinsip pendekatan 
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saintifik/ilmiah, antara lain metode: (1) Problem Based Learning; (2) Project Based Learning; 

(3) Inkuiri/Inkuiri Sosial; dan (4) Group Investigation.  

Metode-metode tersebut merupakan berusaha membelajarkan siswa untuk mengenal 

masalah, merumuskan masalah, mencari solusi atau menguji jawaban sementara atas suatu 

masalah/pertanyaan dengan melakukan penyelidikan (menemukan fakta-fakta melalui 

penginderaan), pada akhirnya dapat menarik kesimpulan dan menyajikannya secara lisan 

maupun tulisan. Dengan kata lain, paradigma pengembangan kurikulum 2013 sesuai dengan 

paradigma pembelajaran abad 21, yakni menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, 

inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), 

dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi (http://www.kemdikbud.go.id). 

Pendekatan saintifik lahir dengan mengadaptasi scientific learning. Istilah scientific 

learning diiIndonesiakan menjadi pembelajaran saintifik, atau disebut juga pembelajaran ilmiah. 

Dalam pengertian ini, pendekatan saintifik memunyai ciri penanda sebagai proses pembelajaran 

yang dapat dipadankan dengan suatu proses penemuan secara ilmiah. 

Kelahiran pendekatan saintifik di Indonesia bersamaan dengan lahirnya kurikulum 2013. 

Berkaitan dengan hal ini, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pembelajaran saintifik. 

Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan siswa. Dikatakan demikian karena pendekatan saintifik menjadi 

proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuan. Para ilmuan lebih mengedepankan 

penalaran induktif (inductive reasoning) ketimbang penalaran deduktif (deductive reasoning). 

Penalaran induktif memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik 

kesimpulan secara keseluruhan. Penalaran induktif juga menempatkan bukti-bukti spesifik ke 

dalam relasi idea yang lebih luas. 

Pendekatan saintifik merujuk pada teknik-teknik investigasi atas suatu atau beberapa 

fenomena atau gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan 

pengetahuan sebelumnya. Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian (method of inquiry) 

harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang didapat dari pengamatan, empiris, dan terukur 

dengan prinsip-prinsip pengamatan yang spesifik. Karena itu, metode ilmiah umumnya memuat 

serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui pengamatan atau eksperimen, mengolah 

informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasikan, dan menguji hipotesis. 

Pembelajaran berbasis pendekatan itu lebih efektif hasilnya dibanding dengan 

pembelajaran konvensional.  Sebagaimana disampaikan oleh Andayani (2014): “Hasil penelitian 

membuktikan bahwa pada pembelajaran konvensional, retensi informasi dari guru sebesar 10% 

setelah 15 menit dan perolehan pemahaman kontekstual sebesar 25%. Pada pembelajaran 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/09/28/pembelajaran-berdasarkan-masalah/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/09/12/pembelajaran-inkuiri/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/01/30/pembelajaran-inkuiri-sosial/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2009/06/20/strategi-pembelajaran-kooperatif-metode-group-investigation/
http://www.kemdikbud.go.id/
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berbasis pendekatan ilmiah, retensi informasi dari guru sebesar lebih dari 90% setelah dua hari 

dan perolehan pemahaman kontekstual sebesar 50-70%.” 

Pendekatan saintifik ini dinilai lebih efektif karena mengajak peserta didik untuk berpikir 

secara ilmiah. Pembelajaran ditekankan kepada pendekatan saintifik yang terlembaga kepada 

lima proses yaitu mengamati, menanya, eksperimen/mengumpulkan informasi, 

menalar/menganalisis, serta membuat jejaring/mengomunikasi. Dalam lima proses tersebut, 

setiap siswa dituntut agar mampu menerapkan sikap ilmiah seperti jujur, objektif, dan akuntabel 

selama proses pembelajaran 

Dalam pengertian modern, kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman potensial 

(isi/materi) yang telah disusun secara ilmiah baik yang terjadi di dalam kelas, halaman sekolah 

maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Implikasi dari pengertian tersebut adalah kurikulum tidak hanya terdiri atas sejumlah mata 

pelajaran, tetapi meliputi seluruh pengalaman potensial, tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di 

luar sekolah, baik meliputi kegiatan menyimak, mendengarkan, beribicara melakukan 

demonstrasi, workshop ataupun studi kepustakaan (Zaenal Arifin, 2012: 4). 

Pengajaran keterampilan bersastra pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan penerapan 

pembelajaran empat keterampilan berbahasa lainnya. Yang menjadi pembeda adalah materi atau 

topik bahasan dalam pembelajaran bersastra tersebut. Pembelajaran bersastra perlu dilatih secara 

terus menerus dan dirancang dengan pendekatan saintifik sehingga tercapai tujuan pembelajaran 

yang inovatif agar siswa mampu mengapresiasi sastra secara efektif dan efisien. Pengajaran 

bersastra perlu dimulai dengan gambaran atau penjelasan mengenai ruang lingkup bersastra itu 

sendiri sehingga siswa tahu arah dan tujuan pembelajaran tersebut. 

Sebagai contoh perencanaan pengajaran bersasrtra dengan pendekatan saintifik dapat 

diaplikasikan sebagai berikut: (a) guru menjelaskan tujuan pembelajaran keterampilan bersastra 

kepada siswa; (b) guru mempersiapkan media pembelajaran (topik-topik) yang akan digunakan 

dalam keterampilan bersastra bagi para siswa, (c) pada langkah mengamati, para siswa diminta 

untuk berpasangan membentuk kelompok 4-5 siswa kemudia diberi nama kelompok, kemudian 

masing-masing kelompok diberikan topik untuk dibaca, disimak/ditulis (disesuaiakan dengan  

KD), (d) pada langkah menanya, siswa diminta untuk mengidentifikasi dan memaparkan hasil 

identifikasinya di dalam forum kelompoknya, (e) pada langkah menalar, masing-masing 

kelompok mengasumsikan kemudian mengolah jawaban dari masing-masing anggotanya, (f) 

pada langkah mencoba, setiap kelompok diminta untuk menulis/membaca (sesuai KD), (g) pada 

langkah membuat jejaring, siswa mempresentasikan hasil tulisannya di depan kelas, sementara 
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siswa lain menkritisi untuk mengomentari dan menanggapi temannya. (h) guru memberikan 

simpulan, penguatan, refleksi, 

Dengan pendekatan saintifik tersebut tujuan pembelajaran tercapai, siswa aktif, dan peran 

guru sebagai fasilitator dapat berjalan secara maksimal. Semua perencanaan tersebut harus sudah 

dituangkan ke dalam RPP yang sudah disiapkan. 

 

4. Kualifikasi Guru Sastra 

Apabila dipertanyakan siapa yang lebih bertanggung jawab dalam pengajaran sastra 

sudah jelas adalah guru sastra. Maka pertanyaan selanjutnya apakah semua guru sastra di 

Indonesia ini sudah memiliki kualifikasi yang memenuhi standar atau belum? 

Berdasarkan kurikulum 2013 lebih menekankan pada pembentukan sikap atau afektif. 

Kurikulum memang sebuah pedoman dan media dalam pembelajaran. Sehebat apapun materi 

kurikulum bahasa Indonesia khususnya pengajaran sastra akan mati di tangan gurunya. Untuk itu 

sebagai seorang guru bahasa Indonesia ada   tiga kompetensi yang harus dipahami dalam 

pembelajaran sastra. Pertama, melaksanakan pembelajaran mengapresiasi karya sastra. Kedua, 

menggunakan berbagai metode dan bahan ajar pembelajaran sastra. Ketiga, melaksanakan 

penilaian pembelajaran sastra (http://edukasi.kompasiana.com/2012). Tetapi menurut Muarif 

dalam artikelnya bahwa kualifikasi tersebut masih belum lengkap, perlu ditambahkan kualifikasi 

selanjutnya guru harus mampu menulis. Bagaimana seorang guru dapat membimbing anak 

muridnya untuk menjuarai lomba menulis, sementara gurunya saja tidak dapat menulis 

(http://edukasi.kompasiana.com/2013). Selanjutnya, kualifikasi yang lain guru harus memiliki 

kemampuan berkomunikasi yang efektif, bangga dan menghargai budaya Indonesia, mampu 

memformulasikan pengajaran dengan cara kreatif dan inovatif karena sastra bukanlah sesuatu 

yang abstrak, dan yang terpenting guru mampu memperkenalkan bahwa sastra menyenangkan. 

Sejauh pengalaman penulis tatkala melakukan pendampingan mahasiswa untuk 

melakukan praktik pembelajaran di salah satu sekolah SMP di Kabupaten Bone. Ternyata ada 1 

(satu) sekolah yang mengajarkan bahasa Indoensia bukan dari guru bahasa Indonesia. Keadaan 

seperti ini akan lebih memperburuk pembelajaran di kelas. Hal ini terlihat bahwa kompetensi 

guru tersebut sangat rendah dalam pembelajaran bahasa dan sastra sehingga dalam 

pengembangan metode dan sistem pembelajaran yang dilakukan kurang maksimal. Ketika 

seseorang kurang pemahaman tentang displin ilmu tersebut, bagaiman mereka bisa kreatif dalam 

membelajarkan materi dengan baik. Bahkan ketika saya melakukan wawancara singkat dengan 

guru tersebut terkait dengan pembelajaran sastra ternyata ketika ada materi sastra kadang 

dilewatkan begitu saja atau siswa hanya disuruh saja mengejrjakan tugas sesuai dengan LKS 

http://edukasi.kompasiana.com/2012
http://edukasi.kompasiana.com/2013
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(lembar Kerja Siswa). Ironis memang masalah ini jika guru bersikap seperti ini terhadap profesi 

yang diemban. Padahal pemerintah dengan segala upaya telah berusaha meningkatkan 

profesionalisme guru dalam meningkatkan pembelajaran dengan adannya sertifikasi guru. 

Namun, kenyataan di lapangan belum secara maksimal menuntut ke profesionalisme.  

 

5. Pemilihan Bahan Ajar Sastra 

Pemilihan bahan ajar sastra sangat penting karena tidak semua cerpen dan novel dapat 

dijadikan bahan ajar bagi siswa. Terlebih-lebih akhir-akhir ini dijelaskan pada banyak media ada 

bahan ajar yang sesungguhnya tidak dapat membangun karakter positif. Oleh karena itu guru 

harus memiliki kemampuan dalam memilih bahan ajar sastra yang baik. 

Pengajaran sastra serpen dan novel mengutip dari sebuah tulisan Putu Wijaya, ia 

menyatakan bahwa sastra tak bisa dan tak perlu diajarkan. Yang bisa dilakukan oleh seorang 

guru sastra dalam mengajar adalah mengajak anak didiknya untuk melihat kemanfaatan sastra. 

Memposisikan sastra sedemikian rupa pada tempatnya yang tepat sehingga jelas kaitannya, 

relevansinya dengan kehidupan dan proses pembelajaran. Ia juga menambahkan Ada banyak 

metode mengajar. Semua metode bagus, tetapi tidak semua yang bagus cocok dengan siapa yang 

mengajar dan siapa yang diajar. Sementara itu, siapa yang mengajar tidak harus lebih penting 

dari siapa yang akan diajar. Bukan pengetahuan pengajar atau apa yang cocok dengan pengajar 

yang penting, tetapi apa yang akan menjadi pengetahuan yang diajar dan bagaimana membuat 

yang diajar jadi berpengetahuan, itulah yang menjadi prioritas dan agenda mutlak. Seorang guru 

sastra memiliki strategi masing-masing sesuai dengan medan dan kondisi orang-orang yang 

diajarnya. Pelajaran sastra tak penting diajarkan oleh siapa, tapi siapa yang diajar, itu sangat 

menentukan. 

Tulisan Putu Wijaya ini sangat menarik untuk diteliti. Ia sesungguhnya ingin menyatakan 

dalam pengajaran sastra yang terpenting adalah proses pembelajarannya atau mengajak siswa 

untuk memahami  manfaat dari sastra, selanjutnya ia ingin menyatakan bahwa semua metode 

bagus, tetapi guru harus mampu melihat metode apa yang tepat bagi anak muridnya bukan bagi 

dirinya sendiri dan yang terakhir ia ingin menyatakan yang terpenting dalam pengajaran sastra 

adalah muridnya, guru harus mampu memilih strategi yang sesuai dengan medan dan kondisi 

anak muridnya. Jadi, ini bukan metode pengajaran sastra tapi lebih kepada cara-cara 

mengajarkan sastra kepada siswa. Biarlah guru-guru sendirilah yang memilih metode apa yang 

tepat digunakan berdasarkan cara-cara yang akan dijelaskan. 
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C. Penutup 

Ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan yaitu: 1) sastra sangat penting untuk 

diajarkan, karena memiliki manfaat yang luar biasa bagi manusia secara pribadi maupun bagi 

masyarakat; 2) Kurikulum 2013 menuntut guru untuk lebih kreatif dalam membelajarkan sastra. 

Salah satu pendekatan   yang digunakan dalam pengajaran sastra yaitu pendekatan sanitifik. 3)  

Mengajar sastra yang terpenting adalah memiliki rasa kepekaan dalam mengajarkan sastra, 

pemilihan bahan, proses pembelajarannya, pemilihan metode dan strategi pengajaran yang sesuai 

dengan siswa. 4) Guru bahasa memiliki kompetensi sastra yang memadai. Mereka bisa mengajak 

siswa didiknya untuk “berlayar” menikmati samudra sastra dan estetikanya 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk revitalisasi drama berkontribusi eksplorasi  

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, penelitian ini menggunakan metode lapangan kerena 

peneliti terjun langsung kebeberapa sekolah yang dijadikan sempel penelitian. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan dilakukan pada data yang terjadi di lapangan 

dengan cara pengamatan dan dideskripsikan melalui kata-kata.  

 

Kata kunci: revitalisasi drama, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia  

 

A. Pendahuluan 

Drama merupakan karya sastra dari bentuk teks atau naskah hingga ke bentuk 

pertunjukan. Drama di Indonesia sebenarnya bukan sesuatu yang asing ditelinga bangsa 

Indonesia, karena drama telah ada sejak zaman kerajaan meski belum begitu mutakhir seperti 

dizaman sekarang. Ilmuan drama bertolak dari Yunani dan Romawi kuno karena para pakar yang 

telah membukukan keilmuan teaternya dari negara tersebut, meski di Indonesia terdapat artepak 

drama melalu punden berundak persis terjadi Yunani dan Romawi kuno dengan adanya teatetron 

(panggung).  Pengembangan teaterpun telah menjadi sebuah komunitas teater atau kelompok 

teater yang kini dirasakan keberadaannya yang digagas para dramawan W.S. Rendra dengan 

Bengkel Teater, Jos Rizal Manua, N.Riantiarno dengan Teater Komanya, Putu Wijaya dengan 

Teater Mandirinya hingga berlanjut ke komunitas teater di tingkat sekolah belum begitu banyak. 

Komunitas teater di sekolah banyak terinspirasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia meski belum tergarap dengan serius. Akan tetapi, beberapa sekolah yang telah sukses 

dan yang baru merintis telah membuktikan bahwa drama memberikan ruang kemampuan 

berbahasa dalam karya sastra. Anak sekolah yang telah mengikuti pementasan drama banyak 

sekali manfaatnya dalam menumbuhkan diri untuk berani melatih naluri berbahasa di atas 

panggung dengan mengikuti latihan sebelumnya. Anak sekolah yang mengikuti pementasan 

drama akan terasah terus kepekaannya di atas panggung hingga tertantang mencoba 

mengeksplorasi menyampaikan bahasa kepada penonton.    

Anak sekolah yang giat mementaskan drama selain menjadi seorang aktor maka, akan 

terus tertantang menjadi seorang sutradara dan penulis naskah. Apabila gerak ini melaju pada 

tatasan penyutradaraan dan menjadi penulis naskah, kontribusi para pengiat teater dalam 

mailto:alabarokmssaefullah@gmail.com
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mementaskan drama memberikan peran sumbangsih pada pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia. Maski subpokok bahasa drama dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

belum tergali di ruang kelas dengan serius oleh para guru karena mempraktikan ini butuk 

keahlian serius tetapi, minimal mampu memberikan pengalaman apresiasi dan pementasan 

drama.  Merujuk dari ungkapan di atas peneliti mencoba menkaji lebih dalam pada tiap 

ekstrakurikuler drama diap-tiap sekolah yang aktif melakukan garapan teater dengan intensif.    

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Drama 

Drama merupakan teks dialog antar tokoh yang mengisahkan peristiwa atau kejadian 

dalam kehidupan, dalam seni pertunjukan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Kosasih 

(2008) adalah bentuk karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan 

menyampaikan pertikaian dan emosi melalui lakuan dan dialog (h.81).  Sedangkan menurut 

Hasanuddin (2009) menyatakan bahwa drama merupakan suatu gendre sastra yang ditulis dalam 

bentuk dialog dengan tujuan untuk dipentaskan dalam seni pertunjukan (h.8). 

Menurut Sahid (2008)drama  menyajikan pengertian yang lebih kompleks tentang drama 

yang meliputi: (1) drama termasuk salah satu cabang seni sastra; (2) subtansi drama adalah 

konflik; (3) drama cenderung mementingkan dialog gerak dan perbuatan; (4) drama adalah cerita 

yang biasa dipentaskan; (5) drama membutuhkan ruang, waktu, dan penonton (h.27). pandangan 

yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Munsy (2005) bahwa salah satu gendre sastra yang 

paripurna dalam hubunannya sebagai seni adalah  naskah drama. Sebagai bacaan naskah drama 

tidak sesederhana prosa dan puisi pada umumnya, biasanya naskah drama lebih dekat dengan 

pembaca-pembaca teater, bisa aktor bisa juga pesuka pertunjukan sandiwara. Artinya naskah 

drama baru akan terwujud sebagai drama atau pertunjukan jika ada aktor-aktor yang 

mewujudkannya melalui peragaan tubuh disertai dengan roh dan jiwanya (h.196).    

2. Jenis-Jenis Drama 

Jenis-Jenis drama adalah sebagai berikut: 

a. Tragedi  

Drama tragedi merupakan salah satu kisah tetang kesediahan atau menyedihkan. Hal 

tersebut diperkuat dengan pernyataan Tarigan (2012) tragedi memunculkan kisah yang sangat 

menyedihkan yang dialami oleh seorang insan yang mulia, kaum bangsawan yang 

mempertaruhkan dirinya dengan rintangan-rintangan tidak seimbang dengan kekuatannya (h.84).  

Menurut Rendra (2013) tragedi yang tidak mencapai rasa ngeri, belas, dan katarsis, oleh 

Oristoteles dianggap gagal. Sayang sekali dewasa ini banyak sandiwara yang mengobral 
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kecengengan dan rasa bersedih-sedih dianggap sebagai sebuah tragedi. Sebenarnya ini salah 

kaprah dan yang dimaksud dengan komedi ialah sandiwara yang mengungkapkan cacat dan 

kelemahan sifat manusia dengan cara yang lucu sehingga para penonton bisa lebih menghayati 

pernyataan kehidupan (h.93). 

Menurut Riantiarno (2011) tragedi berasal dari kata Yunani, tragos dan otde, yang artinya 

kambing dan nyanyian (sama dengan nyanyian kambing). Kisah berakhir duka. Biasanya maut 

menjemput sang tokoh utama diakhir lakon. Tragedi mengisahkan pergulatan manusia melawan 

takdirnya. Memiliki bobot pertentangan gerak laku dalam menyiratkan atau memantulkan rasa 

duka. Contoh Trilogi Oedipus karya Sophocles (h.5). 

b. Komedi 

Komedi adalah salah satu lakon yang mengisahkan tentang kegembiraan atau kelucuan. 

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Riantiarno(2011) komedi adalah penuh tawa gembira 

dan berakhir dengan suka cita. Memiliki bobot pertentangan gerak laku menyiratkan atau 

memantulkan kegembiraan, keceriaan. Biasanya menimbulkan tawa. Contoh: Orang Kaya Baru, 

Tartuffe, karya Moliere (h.5). 

Menurut Rendra (2013) komedi itu bukan sekedar lawakan kosong. Komedi harus 

mampu membukakakan mata penonton kepada kenyataan kehidupan sehari-hari yang lebih 

dalam. Di dalam masyarakat primitif, komedi hanya hiburan jenaka. Para pemain melakukan 

gerakan jasmani yang lucu dan ucapan penuh dengan permainan kata-kata yang lucu pula. 

Selanjutnya tidal lebih dari itu. Tetapi, didalam masyarakat dan kebudayaannya sudah lebih 

maju, komedi menjadi upacara untuk mentertawakan cacat dan kelemahan masyarakatnya 

sendiri (h.93) 

Menurut Tarigan (2012) komedi pada umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Pada umumnya komedi menampilkan cerita-cerita yang ringan. 

2) Cerita ini mengenai peristiwa-peritiwa yang terjadi 

3) Kelucun muncul dari tokoh, bukan dari situasi 

4) Gelak tawa yang ditimbulkan bersifat bijaksana (h.84)  

c. Melodrama 

Malodrama merupakan salah satu kisah dalam drama yang menguras air mata dalam 

penikmatannya penonton ikut terbawa arus karena dipandu musik. Hal tersebut diperkuat dengan 

ungkapan Riantiarno (2011) kisah yang menguras air mata. Biasanya dipadu dengan musik. 

Melodrama adalah bentuk yang populer pada abad ke-19 (1840) dan tampaknya bertahan hingga 

kini. Ciri-ciri melodrama: berasal dari drama musik (musik digunakan sebagai penambah emosi) 
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moral, yang sederhana disemua bidang (baik dan buruk masuk dalam stok karakter), pola yang 

berseri atau akhir yang bahagia (h.6). 

Menurut pendapat Rendra (2013) tidak mempunyai takaran sedalam tragedi. Ia tidak 

sampai menimbulkan rasa belas dan ngeri. Dan juga tidak sampai memberikan katarsis. Walau 

begitu, sebuah melodrama yang baik, dengan cara menimbulkan rasa terharu pada penonton, 

akan mampu membuat penonton lebih peka perasaannya terhadap persoalan rumit didalam 

kehidupan (h.94). 

d. Revitalisasi Drama Berkontribusi Eksplorasi Bahasa dan Sastra Indonesia 

Pengertian revitalisasi biasa berarti proses, cara dan atau perbuatan untuk menghidupkan 

atau meningkatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. sehingga secara umum 

pengertian dari revitalisasi merupakan usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi 

penting dan perlu sekali (http://id.wikipedia.org/wiki/Revitalisasi). Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang 

sebelumnya kurang terbedaya. Revitalisasi drama merupakan proses, cara dan atau perbutan 

untuk menghidupkan atau meningkatkan kembali berbagai program kegiatan drama dalam mata 

pelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada subpokok bahasan Drama. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kontribusi merupakan sumbangan sedangkan, 

eksplorasi merupakan penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahun lebih 

banyak tentang keadaan serta kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dari situasi yang 

baru. Apabila digabungkan pengertian revitalisasi kontribusi eksplorasi adalah  proses, cara dan 

atau perbuatan untuk menghidupkan atau meningkatkan kembali berbagai program kegiatan 

apapun yang memberikan sumbangan dengan cara berkegiatan untuk memperoleh pengalaman 

baru dari situasi yang baru. 

Dengan demikian, revialisasi drama berkontribusi eksplorasi bahasa dan sastra Indonesia 

merupakan proses, cara dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau meningkatkan kembali 

berbagai program kegiatan apapun yang memberikan sumbangan dengan cara berkegiatan untuk 

memperoleh pengalaman baru dari situasi yang baru pada bahasa dan sastra Indonesia.  

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan 

metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau 

kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2011:4). 

Manurut Moleong (2010:6) pendekatan kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, dalam bentuk kata-
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kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. Kemudian, metode penelitian yang dipakai dalam meneliti revitasilisasi drama 

memberikan kontribusi eksplorasi pada bahasa dan sastra Indonesia manurut Sugiyono (2012) 

mengatakan penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena populritasnya belum 

lama, dinamakan metode postpositivitik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. 

Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih sifat seni (kurang 

terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data dan hasil lebih berkenan dengan 

interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (h.7-8).  

Ruane (2013) berpendapat bahwa penelitian deskripsi menawarkan gambaran atau 

laporan yang rinci mengenai penomena sosial, latar, pengalaman, kelompok. Dalam melukiskan 

gambaran deskriptif, jenis penelitian ini berupaya seakurat mungkin (h.19). Ratna (2013) 

berpendapat metode penelitian dapat juga diperoleh melalui gabungan dua metode, dengan 

syarat kedua metode tidak bertentangan. Metode deskriptif analitik dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Secara etomologis deskripsi 

dan analisis berarti menguraikan. Yang perlu dipertimbangkan adalah metode yang lebih khas 

merupakan metode utama, misalnya metode formal atau analisis isi kemudian dilanjutkan 

dengan metode yang lebih bersifat umum(h.53). 

Menurut Moleong (2011) deskriptif adalah berupa kata-kata, gambar, dan buka angka-

angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang 

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan 

demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran 

penyajian laporan tersebut (h.11). 

Sesuai dengan judul penelitian yang bertujuan untuk mengkaji naskah drama, maka 

penulis akan menggunakan metode deskriptif. Kerena metode deskriptif cocok dengan judul 

penelitian revitalisasi drama berkontribusi eksplorasi pada pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini dengan metode deskriptif, yaitu: (1) 

mengamati proses latihan drama pada ekskul drama di tiap-tiap sekolah; (2) mengamati 

pementasan drama pada eskul drama di tiap-tiap sekolah yang menjadi sampel; (3) mengamati 

dampak anak bermain drama; dan (4) menyimpulkan hasil pengamatan.  

Sumber data merupakan sesuatu hal yang pokok dalam penelitian adalah subjek dari 

mana diperoleh serta sumber tertulis bahwa sumber diluar kata dan tindakan merupakan sumber 

kedua jelas tidak bisa diabaikan (Moleong, 2010:159). Data penelitian adalah eskul drama di 

beberapa sekolah di Kabupaten Lebak dan Serang, diantaranya adalah: 
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1. Kabupaten Lebak 

No. Nama Sekolah Data Pelatih/Pembina 

1. SMA Negeri 1 

Rangkasbitung 

Eskul Teater Ruhay 

Dede Majid,S.Pd 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Sethia Budhi 

Rangkasbitung.  

Prestasi siswa binaan 

Telah memenangkan lomba teater yang diselenggarakan Disbudpar 

Kab.Lebak, Juara 1 

Telah memenangkan lomaba FLS2N tingkat Kabupaten di Kabupaten 

Lebak 2015 juara 1 (Monolog) 

Telah memenangkan lomba FLS2N tingkat Provinsi di Provinsi Banten 

2015 juara 1 (Monolog) 

Telah menjadi peserta lomba FLS2N tingkat nasional 2015.  

Memenangkan lomba FLS2N tingkat kabupaten di Kabupaten Lebak 

juara 1 pada mata lomba film pendek 2013. 

2. SMA Negeri 

Wanasalam 

Eskul. Teater Ombak 

Fadri Irman,M.Pd 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP, Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa Banten. 

Aktivitas sebagai guru dan seniman teater. Karya naskah teaternya 

telah banyak dipentaskan diberbagai tempat dan acara. Karya puisinya 

telah dibukakan bersama para seniman di MPU di Surabaya. 

Prestasi siswa binaan 

Juara FLS2N tingkat kabupaten di Kabupaten Lebak 2010 juara 1 dan 

berturut mendapatkan juara 1 dari tahun 2010-2014. Mata lomba teater 

Juara FLS2N tingkat provinsi di Provinsi Banten 2010 juara 1 dan 

berturut-turut mendapatkan juara dari tahun 2010-2014. Mata lomba 

teater 

Juara FLS2N tingkat nasional di Surabaya 2010 menyumbang medali 

emas terbaik 3. Mata lomba teater 

Memenangkan lomba FLS2N tingkat kabupaten juara 1 di Kabupaten 

Lebak pada mata lomba film pendek 2014. 

 

2. Kabupaten Serang 

No. Nama Sekolah Data Pelatih/Pembina 

1. SMA Negeri 1 Jawil 

Eskul Teater Nol 

Banten 

Roni Mansur,S.Pd 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Sethia Budhi 

Rangkasbitung.  

Prestasi siswa binaan 

Telah memenangkan lomba teater yang diselenggarakan Disbudpar 

Kab.Lebak, Juara 1 

Telah memenangkan lomaba FLS2N tingkat Kabupaten di Kabupaten 

Lebak 2015 juara 1 (Monolog) 

Telah memenangkan lomba FLS2N tingkat Provinsi di Provinsi Banten 

2015 juara 1 (Monolog) 

Telah menjadi peserta lomba FLS2N tingkat nasional 2015.   

Menjadi juara bertahan lomba teater Se-Banten yang diselenggarakan 

UKM Teater Kafe Ide Untirta 2004-2008 sehingga panitia memutuskan 

dilomba tidak diperbolehkan ikut lomba hanya sebagai tamu undangan 

saja.  

Kini menjabat sebagai pengurus Dewan Kesenian Provinsi Banten 

periode 2014, Komite Teater.  
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D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Dalam temuan penelitian sekolah yang menerapkan drama dari Kabupaten Lebak dan 

Kabupaten Serang Provinsi Banten diantaranya SMAN 1 Jawilan dengan eskul Teater Nol, 

SMAN 2 Rangkasbitung dengan eskul Teater Ruhay, dan SMAN 1 Wanasalam dengan eskul 

Teater Ombak.  Sebenarnya penelitipun mengetahui ada beberapa eskul drama di dua kabupaten 

seperti di Kabupaten Lebak selain ekul Teater Ruhay dari SMAN 2 Rangkasbitung dan eskul 

Teater Ombak dari SMAN 1 Wanasalam diantanya ada eskul teater Lembayung dari SMAN 1 

Rangkasbitung, Teater SMAN 3 Rangkasbitung, Teater Abunawas Ponpes Manahijussadat, 

Teater Sudrah SMA Ponpes Darussa’andah dan yang lainnya. Di Kabupaten Serang selain Eskul 

Teater Nol SMAN 1 Jawilan dan SMAN 1 Ciomas diantanya ada eskul Teater SMAN 1 Ciruas, 

Teater SMAN 1 Kibin, Teater Koseta SMA Al-Irsyad Waringinkurung, dan yang lainnya. 

Mengapa Kabupaten Lebak peneliti menempatkan eskul Teater Ruhay SMAN 2 Rangkasbitung 

dan eskul Teater Ombak SMAN 1 Wanasalam pertama adanya jejak rekam proses teater dimata 

peneliti selain itu, kedua eskul ini telah meraih penghargaan teater di tingkat nasional. Begitupun 

dengan eskul Teater Nol SMAN 1 Jawilan.    

Temuan sekolah yang mempraktikan drama peneliti hanya menyajikan temuan di 

Provinsi Banten karena yang dijadikan objek penelitian hanya di Provinsi Banten Kabupaten 

Lebak dan Kabupaten Serang. Akan tetapi, peneliti meyakini penelitian di satu provinsi saja 

telah mewakili penelitian tersebut karena drama pada saat penerapannya tidak jauh materinya 

seputar oleh vokal, olah tubuh, bedah naskah, reading teks, menghapal naskah, dan lain-lain. 

Dengan demikian, temuan penelitian revitalisasi drama kontribusi eksplorasi bahasa dan 

sastra Indonesia  telah memenuhi data penelitian dengan semple di Provinsi Banten, Kabupaten 

Lebak pada sekolah SMA Negeri 2 Rangkasbitung dan SMA Negeri Wanasalam serta 

Kabupaten Serang pada sekolah SMA Negeri 1 Jawilan dan SMA Negeri 1 Ciomas.    

 

2. Pembahasan 

       Hasil pengamatan peneliti mengenai proses drama pada anak sekolah di SMA Negeri 1 

Jawilan, SMA Negeri 1 Ciomas Kabupaten Serang serta SMA Negeri 2 Rangkasbitung, SMA 

Negeri 1 Wanasalam Kabuapten Lebak. Telah terekam dengan seksama, bahwa dengan 

revitalisasi drama banyak memberikan berkontribusi mengeksplorasi pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia. Kontribusi eksplorasi pembelajaran bahasa dan sastra indonesia adalah sebagai 

berikut:  
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a. Analisis Naskah Drama (Bedah Naskah) 

Analisis naskah drama merupakan langkah awal seorang aktor dalam memahami isi 

naskah drama dengan dinamakan bedah naskah. Sebelum berlangsungnya bedah naskah biasanya 

sutradara membagikan naskah seminggu atau tiga hari sebelum bedah naskah dilakukan sehingga 

para aktor telah memahami alur cerita serta para tokoh yang berperan dalam naskah drama 

tersebut. Pada saat bedah naskah sutradara memberikan kesempatan kepada para aktor untuk 

menceritakan isi naskah sampai selesai dengan cara bergantian.  

Aktivitas menceritkan isi naskah teater selesai maka sutradara menawarkan pada para 

kator tentang parangai tokoh-tokoh yang berperan dalam naskah drama hingga detail sampai 

pada akhir keseimpulan bersama dan kesepakatan bersama. Dalam aktifitas ini banyak 

memberikan manfaat apabila dicermati adanya proses literasi naskah dan apresiasi.       

b. Pembelajaran Artikulasi Berbahasa 

Pembelajaran artikulasi adalah pembelajaran yang sangat dasar dan pokok karena inilah 

modal aktor akan yang paling utama. Untuk menjadi aktor drama dituntut alat ucapnya terdengar 

jelas pada lawan bicara aktor dan penonton. Maka dibutuhkan latihan artikulasi atau kejelasan 

huruf, kata, dan kalimat. Latihan artikulasi huruf dengan mengucakan huruf vokal dan konsonan 

dalam tiap latihan. Latihan artikulasi kata dan kalimat adalah salah satu pola latihan yang 

dilakukan aktor dengan bimbingan sutradara dan astrada, aktor diharapkan ketika kalimat marah, 

kalimat standar mampu diungkapkan oleh aktor dengan baik.  

Dalam latihan artikulasi aktor diharapkan mampu menggali kata dan kalimat sampai pada 

pemaknaan ucap. Aktor dalam berucap tidak cukup hafal naskah saja tetapi, harus mampu 

memahami apa yang disampaikan pada penonton khususnya serta lawan bicara mempu 

memahami makna bicara dengan tidak multitafsir, meski harus improvisasi sekalipun karena 

naskah yang sedang dijadikan acuan kadang perlu tambahan pemahaman. Akan tetapi, 

pementasan terlalu banyak improvisasi akan menjadikan naskah tidak utuh atau keluar dari 

konteks naskah yang sebenarnya. Improvisasi dilakukan seperlunya saja.  

Pada proses ini aktor dengan kesadaran penuh telah mendapat pengalaman tentang makna 

kata dan kalimat. Ini jelas adanya ilmu kebahasaan dalam fonologi, morfologi, dan sintaksis 

meski tidak disadari oleh aktor. 

c. Melatih Naluri Berbahasa dalam Diri serta Lawan Bicara 

Melatih naluri berbahasa dalam diri serta lawan bicara karena aktor pentas tidak sendiri 

meski,  ada pementasan tugal yakni monolog.  Monologpun harus sanggup menciptakan dialog 

keseimbangan pada lawan bicaranya pada penonton, pada tokoh kedua dan ketiga yang ia tirukan 

dengan imajinasinya. Hal ini terus dilatih karena aktor tidak cukup sampai pada tahap artikulasi 
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tetapi, naluri berbahasa pada diri dan lawan bicara terus dilakukan dengan memanfaatkan 

kekuatan imajinasi.  

Imajinasi merupakan kunci utama dalam mewujudkan ruang kenyataan pementasan 

dalam proses menggambarkan setting panggung sesuai dalam naskah drama. Imajinasipun 

merupakan latihan naluri berbahasa pada lawan bicara dan alam dalam naskah yang tidak 

terhingga. Kehidupan nyata tidak mudah digambarkan tanpa bantuan imajinasi para aktor dan 

sutradara yang menjadi kendali panggung pementasan. Hasil dari penjabaran imajinasi penonton 

turut menikmati dengan cara masuk kedalam dunia pementasan yang sedang dipentaskan.  

Pada proses ini aktor yang telah mengarungi dunia imajinasi dalam naskah drama yang 

sedang digarafnya memberikan banyak pengalaman dalam menggambarkan kenyataan naskah 

dalam kehidupan.  

d. Kesadaran Naluri Berbahasa di Atas Panggung 

Kesadaran naluri berbahasa di atas panggung merupakan tahap mendekati akhir latihan 

drama. Pada tahap ini aktor telah mampu menguasai kesadaran naluri berbahasa awalnya di luar 

panggung tetapi, kini harus mampu kenyataan latihan di luar panggung dan di atas panggung 

dengan mengenali bloking yang telah ditandai oleh kepekaan naluri berpanggung. Latihan 

kesadaran naluri berbahasa di atas panggung serta gestur adalah salah satu latihan sadar ruang 

dalam panggung. 

Apabila kesadaran naluri berbahasa di atas panggung telah dilalui maka akan dilakukan 

geladi atau jiar (pementasan percobaan). Hasil Jiar menjadi acuan pementasan yang sebenarnya 

karena setelah jiar akan ada evaluasi hasil jiar dalam hal ini, sutradara memberikan batasan 

kepanggungan agar para aktor dalam melakukan aktifitas tidak keluar dari tujuan pementasan 

yang telah dicapai.  

Dengan demikian, proses ini memiliki pelajaran antara aktor dan sutradara tentang 

kontrak kesepahaman sebelum pementasan. Hal ini jangan dilanggar baik oleh aktor, penata 

artistik, dan yang lainnya.     

e. Kesadaran menjadi Sutradara 

Kesadaran menjadi sutradara tidak akan terbangun apabila proses drama tidak 

diwujudkan dengan menjadi seorang aktor. Apabila proses drama telah aktivitas keaktoran telah 

menjadi dasar di tingkat SMA apalagi, telah diberikan pengalaman bermain drama di tingkat 

SMP meskipun hanya sekedarnya. Hal ini menginspirasi menjadi sutradara atau serendah-

rendahnya astrada karena tidak akan terwujud menjadi seorang sutradara tanpa ada pengalaman 

menjadi seorang aktor. Dengan demikian, siswa yang telah dibekali dengan proses berdrama 

secara alamiah tentunya akan memberikan ruang inspirasi dari aktor menjadi seorang sutradara.   
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f. Kesadaran Menulis Naskah Drama 

Kesadaran menulis naskah drama tidak akan terbangun apabila siswa tidak terlibat dalam 

proses drama pada pengalam menjadi seorang aktor bahkan yang lebih memahami menjadi 

seorang sutradara. Maka untuk mewujudkan menjadi penulis naskah dengan menjadi seorang 

aktor bahkan sutradara. Pada siswa yang telah  memproses diri menjadi seorang aktor bahkan 

menjadi sutradara karena dalam proses tersebut, ada proses literasi yang terjadi dari naskah 

drama yang digarafnya.   

Dengan demikian, pembelajaran drama dalam bahasa dan sastra Indonesia perlu 

direvitalisasi dengan cara memberikan ruang pementasan diluar jam pelajaran karena tidak 

cukup disaat KBM. Revitalisasi drama banyak memberikan kegembiraan pada siswanya habis 

menikmati balajar dalam kelas kini, diberi kesempatan mengeksplorasi bahasa dan sastra 

Indonesia melalui drama. Ini perlu adanya keberanian meski hasilnya belum sesuai dengan apa 

yang diharapkan akan tetapi, akan lebih baik mencoba seperti teman peneliti Bunda Siti Zahro 

dari SMAN 1 Jawilan kini dilanjutkan oleh siswanya Roni Mansur. 

  

E. Kesimpulan 

Setelah pemakalah meneliti perlunya revitalisasi drama pada pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia karena berkontribusi dengan adanya eksplorasi bahasa dan berkarya sastra. Maka 

penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Revitalisasi drama memberikan banyak ruang kegembiraan bereksplorasi dengan daya 

imajinasi sesuai dengan umur dan pengalamannya.  

2. Revitalisasi harus dilakukan diluar jam agar ruang kebebasan tidak terbatasi oleh jam 

mengajar sehingga waktu pementasan lebih luas meski tetap harus dibatasi atau diberikan 

ruang melalui eskul.   
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Abstract 

 

After doing the observation and interview with some of the lecturers of STKIP PGRI Bandar 

Lampung, the writer found the information that the lecturers felt ‘uninterested’ to teach the 

material relates to literarture. This material is often discussed briefly, moreover it has left behind. 

This problems are caused by the lecturers who felt difficulties to get the material realtes to 

literature study. It was realized that the learning materials become the main course which lecturers 

should have. The lecturers should develop learning material based on the students need. The 

development of learning model is quoted from Jolly and Bolitho. To get the information towards 

the feasibility of learning materials, the lecturers should test the validity and realiability of the 

material. The validity is done to get the feasibility of material, langauge, presentation, and graph 

design by using questioner.  

 

Keywords: development, learning material, literature study 

 

A. Pendahuluan 

Salah satu penentu mutu layanan akademik di perguruan tinggi adalah terciptanya 

suasana akademik (academic atmosphere) yang kondusif. Suasana akademik yang dimaksud 

adalah situasi dan iklim yang memungkinkan dosen dan mahasiswa dapat melakukan kegiatan 

interaksi yang baik dalam proses pembelajaran. Kegiataan tesebut perlu ditunjang dengan ruang 

kuliah yang nyaman, sarana dan dilengkapi dengan literatur yang sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa. Dalam hal ini saya akan menampilkan konsep pengembangan bahan ajar berbentuk 

modul. Pengembangan konsep ini didasarkan pada materi kuliah, hasil bacaan dan berdasarkan 

hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut. pertama, terbatasnya sumber-sumber 

informasi terutama buku-buku pelengkap materi mengenai sastra. Kedua, dosen masih 

menggunakan buku siap pakai tanpa memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan mahasiswa 

tanpa adanya pembaharuan referensi. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kemampuan 

mahasiswa berkaitan dengan sastra. 

Prastowo (2011:18) menyatakan dalam realita pendidikan di lapangan, masih banyak 

guru yang menggunakan bahan ajar konvensional, yakni bahan ajar yang tinggal pakai, tinggal 

beli, instan, serta tanpa upaya merencanakan, menyiapkan, dan menyusun sendiri. Hal ini akan 

berdampak buruk pada kemampuan menulis siswa jika bahan ajar yang dipakai guru tidak 

kontekstual, tidak menarik, monoton tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Akibatnya, 

kemampuan menulis tidak dapat meningkat dengan baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran menulis para siswa perlu dikembangkan bahan ajar yang efektif, efesien, dan 

mailto:tri260211@gmail.com
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inovatif. Hal ini disebabkan keberhasilan suatu pembelajaran dipengaruhi oleh ketersediaan 

bahan ajar bagi guru dan siswa. 

Untuk mengatasi hal itu, dosen dapat melakukan beberapa usaha yaitu perlu 

dikembangkan bahan ajar berkenaan dengan kajian sastra yang sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa. Menurut Depdiknas (2008:20) modul adalah seperangkat bahan ajar yang disajikan 

secara sistematis sehingga penggunaannya dapat belajar dengan atau tanpa seorang guru. Dapat 

dikatakan bahwa modul adalah sekumpulan materi yang dikemas dalam bentuk modul yang 

berisi sejumlah informasi yang digunakan untuk memperoleh pengatahuan dan keterampilan 

yang dapat dipelajari dengan sendiri atau dengan bantuan guru. Pada kesempatan ini disajikan 

beberapa langkah dalam pengembangan bahan ajar berbentuk modul pada mata kuliah kajian 

sastra 

 

B. Pembahasan 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Menurut National Cetrefor Competency Based Training dikutip (Prastowo, 2011:16) 

bahan ajar dipandang sebagai bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau 

instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, perlu 

dikembangkan bahan ajar yang efektif untuk menunjang proses pembelajaran. Pannen (dikutip 

Setiawan, 2007:1.5) bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara 

sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sebaliknya,  

Setiawan (2007:1.21) bahan ajar merupakan bahan yang terintegrasi dalam pembelajaran 

kelompok. Jadi, bahan ajar merupakan bahan ajar yang telah direncanakan berdasarkan 

kebutuhan dan tujuan pencapaian proses belajar mengajar. Menurut Joni sebagaimana dikutip 

Harijanto (2007:219) bahan ajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan 

pembelajaran misalnya. (1) Bahan ajar memberikan petunjuk yang jelas bagi guru dalam 

mengelola kegiatan belajar mengajar. (2) Bahan ajar menyediakan bahan/alat yang lengkap yang 

diperlukan untuk setiap kegiatan. (3) Bahan ajar merupakan media penghubung antara siswa dan 

guru (4) Bahan ajar dapat dipakai oleh siswa untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. 

(5) Bahan ajar dapat dipakai sebagai program perbaikan. 

Harijanto (2007:220) mengemukakan bahwa bahan ajar yang dapat memudahkan belajar 

adalah bahan ajar yang memiliki komponen yang jelas berupa: (1) bahan ajar yang memiliki 

tujuan umum pembelajaran, (2) bahan ajar yang memiliki tujuan khusus pembelajaran, (3) bahan 

ajar yang memiliki petunjuk khusus pemakaian buku ajar, (4) bahan ajar yang memiliki uraian isi 

pelajaran yang disusun secara sistematis, (5) bahan ajar yang memiliki gambar/ilustrasi untuk 
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memperjelas isi pelajaran, (6) bahan ajar yang memiliki rangkuman, (7) bahan ajar yang 

memiliki evaluasi formatif dan tindak lanjut untuk kegiatan belajar berikutnya, (8) bahan ajar 

yang memiliki daftar bacaan, dan (9) bahan ajar yang memiliki kunci jawaban. 

 

2. Pengembangan Bahan Ajar 

Menurut Amri dan Ahmadi (2010:159) bahan ajar dikembangkan dan disusun dengan 

tujuan sebagai berikut. Pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik 

dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. Kedua, membantu peserta didik dalam 

memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 

Ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Sementara itu, Dick dan Carey (1978:5) bahan ajar harus memenuhi karakteristik yang 

harus dimiliki dalam pengembangan bahan ajar yaitu: (a) mengacu pada tujuan, (b) terdapat 

keserasian dalam tujuan, (c) sistematik, (d) berpedoman pada evaluasi, juga memenuhi tiga 

komponen utama teori pembelajaran seperti: metode, kondisi, dan hasil 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pengembangan bahan ajar yang 

bermutu harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. (1) Memiliki tujuan yang jelas. (2) 

Memiliki manfaat yang baik untuk guru dan siswa. (3) Dalam pengembangan pembelajaran 

bahasa sangat ditentukan oleh tiga faktor, yaitu guru, siswa, dan strategi. (4) Mengikuti prinsip-

prinsip pengembangan bahan ajar, yaitu dari mudah dipahami, memberikan motivasi, 

memperhatikan perbedaan individu, dan memberikan umpan balik. 

 

3. Karya Sastra 

Luxemberg, Mieke, dan Willem (1986:5) mengemukakan beberapa pendapat mengenai 

defenisi sastra. 

a) Sastra merupakan sebuah ciptaan, sebuah kreasi, bukan petama-tama sebuah kreasi. 

Sebuah karya sastra adalah benda ciptaan yang dibuat sebagai bentuk yang pertama dan 

bukanlah hasil dari meniru. 

b) Sastra menghidangkan sebuah sintesa antara hal-hal yang saling bertentangan. 

Pertentangan yang dimaksud adalah seperti benda yang memiliki lawan atau bertolak 

belakang, seperti pria dan wanita, antara yang disadari dengan yang tidak disadari. 

c) Sastra bersifat otonom, tidak mengacu pada sesuatu yang lain. Dalam sastra, sebuah kata 

maupun tanda adalah sesuatu yang mampu berdiri sendiri. 
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d) Sastra yang bersifat ‘otonom’ itu bercirikan suatu koherensi. Koherensi ini maksudnya, 

ditafsirkan sebagai suatu keselarasan yang mendalam antara bentuk dan isi. Sastra sendiri 

menggambarkan isi bahasanya yang plastis. 

e) Kaum formalis merumuskan sastra sebagai teks-teks yang mempunyai teks-teks yang 

mampu lepas dari otomisasi (deotomisasi). 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, karya sastra dapat disimpulkan sebagai sebuah hasil 

ciptaan, yang memiliki koherensi intern, tetapi bertentangan dengan tanda-tanda. Hal ini 

merupakan penggunaan bahasa dalam sastra yang bebas (deotomisasi), plastis, dan bertentangan 

dengan kenyataan. Senada dengan pendapat di atas, sastra merupakan pengungkapan realitas 

kehidupan masyarakat secara imajiner atau secara fiksi. Dalam hal ini, sastra merepresentasi 

cerminan kehidupan sosial atau masyarakat. 

Priyatni (2010:21) mengemukakan sastra berfungsi memberikan kesenangan atau 

kenikmatan kepada pembacanya. Unsur hiburan ini memunculkan nilai estetik (keindahan) dari 

sebuah karya yang diapresiasi. Selain itu, sastra juga berfungsi menghibur pembacanya. 

Pembaca dapat dihibur dengan polesan bahasa penulis yang memikat, tingkah laku tokoh cerita 

yang konyol atau lucu dapat menghibur pembaca untuk sekedar melebarkan senyum dan 

memunculkan gelak tawa.  

 

4. Pengembangan Bahan Ajar Berbentuk Modul 

Langkah-langkah pengembangan bahan ajar menurut Jolly dan Bolitho (dalam 

Tomlinson, 1998:98) adalah sebagai berikut. (1) Identitas kebutuhan; (2) eksplorasi kebutuhan 

materi, (3) realisasi kontekstual dengan mengajukan gagasan yang sesuai, (4) pemilihan teks dan 

konteks bahan ajar, (5) realisasi pedagogis melalui tugas dan latihan dalam bahan ajar, (6) 

produksi bahan ajar, (7) penggunaan bahan ajar oleh siswa, dan evaluasi bahan ajar.  

Selain itu Dick, Carey, dan O. Carey (2005:6 – 7), langkah-langkah pengembangan 

antara lain, (1) mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran, (2) melaksanakan analisis 

pembelajaran, (3) mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik siswa, (4), 

merumuskan tujuan performansi, (5) mengembangkan butir-butir tes acuan patokan, (6) 

mengembangkan strategi pembelajaran, (7) mengembangkan dan memilih material 

pembelajaran, (8) mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, (9) merevisi bahan 

pembelajaran, dan (10) mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. 

Perincian langkah-langkah pengembangan modul sebagai berikut. 

a) Identifikasi kebutuhan. Kebutuhan diidentifikasi dengan menggunakan kuesioner dan 

melakukan wawancara kepada guru bahasa Indonesia dan siswa. Selain itu, dalam 
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melakukan analisis terhadap bahan ajar yang ada dan digunakan di kampus yang 

menjadi lokasi objek pengembangan bahan ajar. Pada tahap ini analisis kebutuhan 

bahan ajar berkaitan dengan kesulitan-kesulitan terhadap bahan ajar yang digunakan, 

dan kendala-kendala dalam kajian sastra serta harapan-harapan mahasiswa terhadap 

bahan ajar yang dikembangkan. 

b) Eksplorasi kebutuhan materi. Dalam hal ini melakukan analisis kebutuhan materi 

merujuk pada standar kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat 

dalam silabus. Bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan pada 

beberapa kompetensi tertentu. Pengembangan bahan ajar berdasarkan analisis 

kebutuhan yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner kepada siswa dan guru. 

c) Realisasi kontekstual. Pengembangan bahan ajar dilakukan analisis tujuan dan 

karakteristik materi, analisis sumber belajar, analisis karakteristik pembelajaran. Hal ini 

dimaksudkan agar bahan ajar yang dikembangkan lebih kontekstual dan bermanfaat 

bagi kehidupan mahasiswa. 

d) Realisasi pedagogis melalui tugas dan latihan dalam bahan ajar. Pada tahap ini 

pengembangan bahan ajar dengan menetapkan strategi pengorganisasian isi 

pembelajaran dan dilengkapi dengan latihan-latihan. Hal ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan umpan balik terhadap penguasaan siswa terhadap bahan ajar 

pengembangan. 

e)  Produksi bahan ajar. Modul kajian sastra yang dikembangkan ini memiliki spesifikasi 

sebagai berikut: (1) pendahuluan, (2) judul, (3) SK, KD, Indikator, dan tujuan 

pembelajaran, (3) materi pokok, (4) rangkuman, (5) latihan, (6) pengayaan, (7) kunci 

jawaban, (8) penilaian, dan (9) daftar pustaka. 

f) Validasi ahli. Dalam penelitian ini, validasi yang diperlukan adalah ahli materi, ahli 

pembelajaran, ahli bahasa dan ahli kegrafikan. Menurut Cristina (dalam Buletin Pusat 

Perbukuan Depdiknas volume 12, Januari—Juni 2006, hal. 7) bahan ajar harus dibaca 

minimal tiga orang ahli yang memiliki kualifikasi yang berbeda, yaitu (1) ahli materi 

yang melihat kebenaran materi, (2) ahli pembelajaran yang melihat metodologi dan 

penyajian, dan (3) ahli bahasa yang melihat kebenaran bahasa dan tingkat keterbacaan 

naskah. Validasi ahli dilakukan untuk memperoleh informasi dan masukan terhadap 

kualitas bahan ajar yang telah dikembangkan sebelum diujikan di lapangan secara 

terbatas kepada siswa. Tahap validasi dilakukan sebelum bahan ajar pengembangan 

digunakan siswa. Tujuannya untuk mendapatkan masukan tentang kualitas bahan ajar 

tersebut. Pada penelitian pengembangan ini validasi ahli meliputi validasi ahli yaitu (1) 
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ahli materi, yaitu dosen yang menguasai materi pengembangan, (2) ahli bahasa yaitu 

dosen yang menguasai kebahasaan, (3) ahli sajian yaitu dosen yang menguasai sajian 

materi pembelajaran, dan (4) ahli kegrafikaan bahan ajar perlu divalidasi oleh ahli 

grafis, yaitu dosen yang menguasai kegrafikaan agar bahan ajar hasil pengembangan 

tersebut menarik. Hasil laporan validasi ahli dijadikan sebagai bahan revisi bahan ajar. 

Revisi bahan ajar berdasarkan informasi dan masukan dari validasi ahli. Pada tahap ini, 

peneliti merevisi bahan ajar pengembangan berdasarkan saran, informasi, dan masukan 

dari tim validasi. 

g) Penggunaan bahan ajar oleh mahasiswa. Tahap ini merupakan tahap ujicoba lapangan 

secara terbatas pada sekelompok mahasiswa dengan menerapkan pre-experiment design 

jenis 0ne group pretest-postest design, yang bertujuan untuk memperoleh informasi 

tentang efek potensial modul kajian sastra yang dikembangkan. Pada desain ini terdapat 

pretest yaitu siswa dites sebelum diberi perlakuan untuk mengetahui kemampuan siswa. 

Selanjutnya, diadakan postest yaitu untuk mengetahui kemampuan mahasiswa setelah 

menggunakan bahan ajar hasil pengembangan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat 

diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan keadaan sebelum diberikan 

perlakuan dengan setelah diberi perlakuan (Sugiyono, 2012:74). Sebelum digunakan 

bahan ajar hasil pengembangan, siswa diberikan salah satu bahan ajar yang biasa 

digunakan guru. 

h) Evaluasi bahan ajar. Evaluasi ini merupakan evaluasi terhadap pemahaman mahasiswa 

sebelum menggunakan bahan ajar hasil pengembangan dan sesudah menggunakan 

bahan ajar hasil pengembangan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan 

hasil tes pembelajaran kajian sastra sebelum menggunakan bahan ajar lama dengan hasil 

tes sesudah menggunakan bahan ajar hasil pengembangan.  

 

Berdasarkan pemaparan konsep pengembangan modul tersebut, maka skema 

pengembangan bahan ajar adalah seperti di bawah ini.  
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Gambar 1. Rancangan Bahan Ajar Kajian Sastra 

C. Kesimpulan  

Sebagai dosen yang mengajarkan kajian sastra, kita perlu mengetahui kebutuhan 

mahasiswa dalam mata kuliah kajian sastra, agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran tercapai 

dan kemampuan mahasiswa mengenai sastra akan meningkat. Hendaknya dosen 

mengembangkan bahan ajar sendiri, akan lebih memudahkan dalam proses pengajaran. Dosen 

yang baik adalah dosen yang mengembangkan koginitif dan kemampuannya dalam ketrampilan 

berbahasa baik itu menulis, membaca, menyimak, dan berbicara. 
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Abstract 

 

Prose is one of three main genres of literature beside drama and poetry. Even though there are two 

types of prose, fiction and non-fiction, fiction prose seems more interesting since it is an 

imaginative work of its writers. There are three approaches to introduce fiction prose to students: 

cultural, language, and personal growth approaches. Cultural approaches focuses on informing 

cultures depicted in the prose work. Language approach focuses on using fiction prose as a 

medium to improve students’ language competence. While personal growth approach focuses on 

using fiction prose as a medium to develop students’ personality through learning the messages 

delivered by the prose work. Based on the three approaches, it was conducted a study to know 

which approach used in teaching English fiction prose in Indonesian high schools. This study 

analyzed the recent Indonesian curriculum that is Curriculum 2013 published by Ministry of 

Education and Culture of the Republic of Indonesia. The result shows that as a whole, the trend of 

teaching English fiction prose in Indonesian high schools is the personal growth approach. 

However, approaches used in classroom situation are both personal growth and language 

approaches. 

 

Keywords: Trends, Approach Teaching Literature, Prose Fiction, Curriculum 2013 

 

 

A. Pendahuluan 

Prosa merupakan salah satu genre sastra. Ada tiga genre utama dalam sastra, yakni 

drama, puisi, dan prosa (Ade & Okunoye, 2008). Ade dan Okunoye (2008) menyebutkan ada 

dua jenis prosa, yaitu fiksi dan non-fiksi. Prosa fiksi merupakan karangan yang ceritanya 

berdasarkan imajinasi atau diciptakan (Ade & Okunoye, 2008). Begitu juga situasi dan karakter-

karakternya diciptakan oleh penulis prosa fiksi tersebut (Wilhelm, Fisher, Hinchman, O’Brien, 

Raphael, & Shanahan, 2007). Walaupun demikian, Wilhelm, dkk menyebutkan bahwa sebagian 

aspek pada karya fiksi bisa jadi berasal dari kenyataan atau pengalaman. Contoh prosa fiksi 

adalah cerita pendek, novela, dan novel (Wilheml, et al., 2007). Ade dan Okunoye (2008) 

menyebutkan contoh karya prosa fiksi tidak hanya cerita pendek, novella, dan novel, tetapi juga 

fabel, alegori, parabel, dan roman. 

Prosa fiksi memiliki beberapa karakteristik. Ade dan Okunoye (2008) menyebutkan lima 

karakteristik prosa fiksi. Pertama, prosa fiksi berasal dari pengalaman hidup penulis yang 

digambarkan secara imajinatif dan dengan gaya bahasa umum. Kedua, prosa fiksi  bersifat 

dramatis dengan mngangkat cerita khayal yang nampak nyata serta tindakan dan reaksi yang 

dituangkan dalam bentuk dialog, percakapan, simbol, gambar, dan gambaran yang seperti nyata. 
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Ketiga, prosa fiksi berbentuk narasi yag berisi kronologis-kronologis kejadian. Ke-empat, prosa 

fiksi dituangkan dalam bentuk kombinasi berbagai macam cara penulisan, baik deskripsi, 

argumentasi, eksposisi, membandingkan, dan mengkontraskan dimana tujuannya adalah 

membuat kisah dalam karya prosa fiksi tersebut nampak benar-benar nyata. Kelima, prosa fiksi 

selalu mengandung satu atau beberapa pesan untuk pembacanya. Pesan-pesan tersebut terkait 

dengan kehidupan, seperti kehidupan seseorang, kehidupan sebuah bangsa, kehidupan politik, 

maupun kehidupan sosial dan ekonomi. 

Karena prosa fiksi menggambarkan kehidupan dunia nyata yang dikemas dalam karya 

yang kreatif dan imagjinatif, prosa fiksi perlu dikenalkan pada siswa. Siswa perlu belajar 

kehidupan tidak hanya dari pengalamannya sendiri, melainkan juga dari pengalaman orang lain 

yang diantaranya adalah yang tergambar dalam karya-karya prosa fiksi. Menurut Emzir dan 

Rohman (2014), dulu pengajaran karya sastra pada siswa diintegrasikan dengan kemampuan 

bahasa, seperti membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Emzir dan Rohman sendiri 

berpendapat bahwa pengajaran prosa fiksi tidak selalu harus diintegrasikan dengan keterampilan 

bahasa. Hakikatnya, pengajaran cerpen dan sastra tergantung guru dan situasi (Emzir & Rohman, 

2014).  

Dalam menerapkan pengajaran karya prosa fiksi di dalam kelas, guru harus memiliki 

bekal pendekatan pengajaran karya sastra lebih dahulu. Bottino (tidak ada tahun) dan Carter dan 

Long (dalam Bibby, & McIlroy, 2013; Fernandes, & Alsaeed, 2014) menyebutkan ada tiga 

model pengajaran sastra di kelas bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa asing: model 

budaya, bahasa, dan pengembangan diri. Bottino memaparkan ketiga model tersebut sebagai 

berikut. 

Pengajaran karya sastra dengan model budaya dilakukan dengan melakukan pengenalan 

budaya dari karya sastra yang diajarakan. Budaya bisa diketahui dari pengetahuan, perasaan, atau 

ide yang disampaikan oleh karya sastra yang diajarkan. Selain itu, kata, frase, atau ungkapan-

ungkapan yang digunakan dalam karya sastra pun bisa menggambarkan suatu budaya.  

Pengajaran karya sastra dengan model bahasa fokus pada penggunaan struktur bahasa 

yang digunakan dalam sebuah karya sastra. Bahkan, mekanik yang digunakan dalam sebuah 

karya sastra pun menjadi salah satu fokus. Model ini cenderung menjauh dari tujuan pengajaran 

sebuah karya sastra yakni untuk meningkatkan apresiasi terhadap karya sastra karena peserta 

lebih diajarkan bahasa dibanding karya sastra. 

Pengajaran karya sastra dengan model pengembangan diri yaitu pengajaran dengan 

tujuan untuk memotivasi peserta didik untuk membaca karya sastra yang sesuai dengan 

pengalamannya. Setelah membaca karya sastra yang dipilihnya, peserta didik akan 
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menggambarkan apa yang sudah dibacanya kemudian mengkaitkannya dengan kehidupan 

dirinya dan menyebutkan manfaat prosa karya sastra yang sudah dibacanya bagi pengembangan 

dirinya.  

Berdasarkan teori model pengajaran karya sastra tersebut, peneliti ingin mengetahui 

pendekatan pengajaran prosa fiksi model yang mana yang diterapkan oleh guru-guru bahasa 

Inggris di Indonesia pada tingkat SMA/MA untuk mengenalkan karya-karya prosa fiksi bahasa 

Inggris pada siswa-siswa mereka. Karenanya, penelitian ini mengkaji kurikulum 2013 yang 

berlaku di Indonesia untuk mengetahui model pengajaran prosa fiksi tingkat SMA/MA.  

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah  

kompetensi inti dan kompetensi dasar bahasa Inggris kelas X, XI, dan XI pada dokumen 

kurikulum 2013 untuk SMA dan MA yang diterbitkan Kementerian dan Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2013. Data dianalisis dengan menggunakan analisis 

konten. 

 

C. Pembahasan 

1. Kompetensi Inti Bahasa Inggris Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 mencantumkan dua macam kompetensi: kompetensi inti dan kompetensi 

dasar. Kompetensi inti merupakan kompetensi utama yang berkaitan dengan sikap (afektif), 

pengetahuan (kognisi), dan ketrampilan (psikomotorik). Kompetensi dasar merupakan konten 

atau isi. Konten setiap mata pelajaran diturunkan dari kompetensi inti. 

Kompetensi inti kelas X, XI, dan XII hampir sama. Perbedaan ada pada poin terakhir atau 

poin 4. Berikut adalah kompetensi inti mata pelajaran bahasa Inggris kurikulum 2013  untuk 

SMA/MA pada poin 1-3. 

“(1) Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. (2) Menghayati dan 

mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. (3) 

Memahami , menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.” (h. 7) 
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Poin keempat dari kompetensi inti untuk kelas X adalah “Mengolah, menalar, dan 

menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013: 7).” Untuk kelas XII setelah frase 

“secara mandiri”, ditambahakan frase “bertindak secara efektif dan kreatif” dan untuk kelas XII 

adalah kompetensi yang sama dengan kelas XI, namun setelah frase “menyaji”, ditambahkan 

“dan mencipta”. 

Pada poin pertama, kompetensi inti kurikulum 2013 menginginkan peserta didik 

memiliki kemampuan menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut masing-masing 

peserta didik. Pernyataan ini tidak menunjukkan adanya tujuan pembelajaran pada pengenalan 

budaya asing maupun penekanan terhadap penguasaan bahasa. Oleh karena itu, poin pertama 

kompetensi inti kurikulum 2013 menunjukkan bahwa pembelajaran atau pengajaran prosa fiksi 

bahasa Inggris di tingkat SMA/MA harus fokus pada pengembangan diri peserta didik agar 

mampu bersikap baik sesuai tuntunan agama masing-masing. 

Poin kedua kompetensi inti kurikulum 2013 menyebutkan bahwa peserta didik 

diharapkan mengamalkan karakter-karakter yang baik, seperti kejujuran, kedisiplinan, 

kedisiplinan, rasa tanggung jawab, rasa simpati dan empati pada orang lain, melakukan gotong 

royong atau kerjasama, sikap sopan dan santun, peka terhadap permasalahan di sekitar dan 

berperan aktif memecahkan masalah-masalah tersebut dengan baik, serta menjadi model atau 

panutan bagi orang lain. Poin ini menunjukkan bahwa pembelajaran harus fokus pada 

pengembangan diri peserta didik dalam mengamalkan sikap-sikap yang disebutkan secara rinci 

pada poin 2. Oleh karenanya, poin kedua kompetensi inti kurikulum 2013 menunjukkan bahwa 

pembelajaran atau pengajaran prosa fiksi bahasa Inggris di tingkat SMA/MA harus fokus pada 

pengembangan diri peserta didik agar peserta didik mampu mengamalkan sikap-sikap positif. 

Poin ketiga kompetensi inti kurikulum 2013 menunjukkan bahwa pembelajaran 

diharapkan mampu mengarahkan peserta didik mendalami, menguasai, dan menerapkan 

pengetahuan dan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketertarikan, minat, dan bakat mereka. Oleh 

karenanya, poin ketiga pun lebih mengarah pada model pengembangan diri peserta didik, bukan 

pada model budaya maupun bahasa. Jadi, pengajaran prosa fiksi bahasa Inggris di tingkat 

SMA/MA harus sesuai dengan ketertarikan, minat, dan bakat siswa sehingga kedepannya siswa 

mampu mengamalkan apa yang sudah dipelajarinya. 

Seperti yang sudah disebutkan bahwa poin 4 merupakan titik yang membedakan 

kompetensi inti kurikulum 2013 antara kelas X, XI, dan XI. Poin 4 untuk kelas X 
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mengharapkaan agar pembelajaran mampu membuat peserta didik menjadi individu mandiri 

dalam mengolah, menalar dan mepresentasikan apa yang sudah dikuasainya. Untuk kelas XI, 

pembelajaran tidak hanya mampu membuat peserta didik mandiri, melainkan juga harus kreatif, 

dan bertindak secara efektif. Untuk kelas XII, peserta didik diharapkan tidak hanya menjadi 

individu yang mandiri, kreatif, bertindak secara efektif, tapi juga mampu menciptakan karya atas 

apa yang sudah dipelajarinya. Jadi, poin 4 pun menunjukkan bahwa kurikulum 2013 lebih 

mengarah pada model pengembangan diri, bukan budaya maupun bahasa.  

Kesimpulannya, model pengajaran prosa fiksi bahasa Inggris di tingkat SMA/MA 

berdasarkan kompetensi inti kurikulum 2013 adalah model pengajaran prosa fiksi dengan 

pendekatan pengembangan diri peserta didik.  Pengajaran prosa fiksi bahasa Inggris harus 

mampu membuat peserta didik 1) mengamalkan nilai-nilai positif keyakinan yang di anut 

masing-masing peserta didik, 2) mengamalkan nilai-nilai sosial yang positif, 3) mempraktikkan 

dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah dipelajari sesuai dengan minat dan bakatnya, dan 4) 

menjadi pribadi mandiri, kreatif, efektif dalam bertindak, dan mampu menciptakan karya baru. 

 

2. Kompetensi Dasar Bahasa Inggris Kurikulum 2013 

Kompetensi dasar bahasa Inggris poin 1 untuk kelas X, XI, dan XI adalah sama, yaitu 

mensyukuri adanya kesempatan belajar bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Karenanya, 

dalam pengembangan diri peserta didik belajar prosa fiksi adalah tugas guru mencari prosa fiksi 

yang menyampaikan pesan untuk mensyukuri kesempatan yang ada di depan mata. Akan lebih 

bagus lagi jika kesempatan itu berisi kesempatan belajar bahasa Inggris. 

Kompetensi dasar poin kedua antara kelas X, XI, dan XII masih sama. Pada poin dua 

disebutkan bahwa perilaku yang perlu dibangun adalah kesantunan, kepedulian, kejujuran, 

kedisiplinan, rasa percaya diri, rasa tanggung jawab, kerja sama, kepedulian, cinta damai dalam 

berkomunikasi. Dengan demikian, guru harus memilih karya prosa fiksi yang dapat 

membangung karakter-karater yang sudah disebutkan.  

Kompetensi dasar poin ketiga berbeda antara kelas X, XI, dan XII dalam konten atau 

materi yang diajarkan.  Namun, ketiganya memiliki kesamaan, yaitu fokus pada kebahasaan, 

baik pengembangan kemampuan membaca, bicara, menulis, maupun menyinimak. Materi 

kebahasaan yang diajarkan di kelas X adalah bagaimana memuji, menunjukkna perhatian, 

mengucapkan selamat serta meresponnya dalam bahasa Inggris. Untuk kelas XI, materinya 

adalah bagaimana menyatakan harapan dan doa, member saran atau tawaran, mengutarakan 

pendapat beserta cara meresponnya dalam bahasa Inggris. Untuk kelas XII, materinya adalah 
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mengenai cara menarik perhatian, menawarkan jasa, dan meminta untuk diperhatikan serta 

responnya dalam bahasa Inggris.  

Selain materi tentang ungkapan-ungkapan keseharian, materi juga mengenai jenis dan 

struktur teks. Untuk kelas X, teks yang diajarkan adalah teks deskriptif, recount, dan  naratif. 

Untuk kelas XI, teknya berupa teks surat undangan, teks ilmiah berupa teks laporan, biografi, 

dan teks prosedur. Untuk kelas XII, teksnya masih berupa teks ilmiah atau laporan, teks lamaran 

kerja, teks berita, dan teks prosedur terutama teks manual dan perjalanan. Untuk kemampuan 

menyimak, kelas X, XI, dan XII menggunakan materi yang sama, yaitu lagu. Dengan demikian, 

kompetensi dasar poin ketiga menunjukkan bahwa kurikulum 2013 tidak hanya fokus pada 

pengembangan diri peserta didik, namun juga pengembangan bahasa peserta didik walaupun 

porsinya sedikit. 

Poin ke-empat berisi content yang sama dengan poin tiga. Namun, poin ke-empat lebih 

pada kemampuan membuat atau menyusun. Jadi, poin ke-empat pun ternyata lebih fokus pada 

pengembangan bahasa Inggris peserta didik dibanding budaya maupun pengembangan 

diripeserta didiki. 

Dengan demikian, kompetensi dasar bahasa Inggris tingkat SMA/MA di Indonesia adalah 

50% fokus pada pengembangan diri peserta didik dan 50% fokus pada pengembangan bahasa 

peserta didik. Tidak ada fokus pembelajaran budaya bahasa Inggris dalam kurikulum 2013. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan poin kompetensi inti kurikulum 

2013 adalah fokus pada pengembangan diripeserta didik. Namun, 2 dari 4 poin kompetensi dasar 

pembelajaran bahasa Inggris menunjukkan bahwa 2 poin merujuk pada pengembangan peserta 

didik, dan dua poin pada pengembangan bahasa Inggris peserta didik. Jadi, pengajaran prosa 

fiksi bahasa Inggris harus mengikuti kurikulum yang berlaku, yaitu mengutamakan 

pengembangan diripeserta didik dan tetap mengutamakan pengembangan bahasa Inggris peserta 

didik.  

Merupakan hal yang wajar jika pengajaran bahasa Inggris siswa SMA dan MA masih 

memegang pada pendekatan bahasa dengan status bahasa Inggris di Indoneia sebagai bahasa 

asing. Hal yang wajar pula jika pengajaran prosa fiksi di Indonesia masih menggunakan 

pendekatan bahasa sebab ketertarikan siswa Indonesia terhadap belajar bahasa lebih tinggi 

disbanding ketertarikan terhadap karya sastra. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Cahyono, 

Suwandi, Waluyo, dan  Wardani (2016) yang menunjukkan bahwa kebanyakan mahasiswa 

Indonesia lebih menyukai belajar bahasa Indonesia, dan hanya sedikti yang tertarik pada 

pembelajaran sastra Indonesia. Karya sastra berbahasa Indonesia saja kurang mampu menarik 

minat banyak mahasiswa Indonesia, apalagi karya sastra berbahasa Inggris yang kemampuan 
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bahasa Inggris mereka pun masih kurang. Jadi, dalam hal ini, kurikulum Indonesia sudah tepat 

menerapkan 50% menggunakan pendekatan pengembangan pridbadi siswa dan 50% 

menggunakan pendekatan bahasa. 

Karena minat akan karya sastra yang rendah, dituntut kerja keras guru untuk 

mengenalkan dan meningkatkan minat baca karya sastra siswa-siswa Indonesia. Fernandes, dan 

Alsaeed (2014)  menyatakan kendala dalam mengajarkan karya sastra di negara yang 

penduduknya tidak berbahasa Inggris adalah terbatasnya materi berbahasa Inggris, persiapan 

guru yang kurang, dan peranan sastra yang tujuannya tidak digambarkan dengan jelas dalam 

pembelajaran bahasa Inggris di lingkungan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Dengan kata 

lain, banyak guru tidak tahu cara mengajarkan sastra (Fernandes, dan Alsaeed, 2014) pada 

peserta didiknya. Seringkali guru hanya menyuruh siswa membaca teks dan menjawab soal-soal 

yang ada. Padahal, strategi mengajarkan prosa fiksi yang efektif adalah dengan mengikutsertakan 

(engaging) siswa dalam pembelajaran (Ezeokoli, & Patience, 2016). Strategi ini mampu 

meningkatkan respon kritis siswa terhadap karya prosa fiksi (Ezeokoli, & Patience, 2016). 

Dengan sastra, kelas akan lebih hidup dan memotivasi siswa  sebab pembelajaran sastra mampu 

menyajikan kesempatan bagi siswa untuk mengomentari, menjustifikasi, dan merefleksikan 

cerita pada kehidupan pribadinya (Violetta-Irene, 2015). Karenanya, perlu dihidupkan rasa ingin 

belajar prosa fiksi pada siswa. Untuk melakukan hal ini, guru perlu menciptakan kegiatan-

kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa (Violetta-Irene, 2015). 

Hasil temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kurikulum 2013 tidak mengangkat 

pendekatan budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris di tingkat SMA/MA. Kebijakan ini pun 

merupakan kebijakan yang dirasa cukup tepat. Bibby dan McIlroy (2013) berpendapat bahwa 

memang model budaya lebih tepat jika diberikan pada siswa SMA/MA dan mahasiswa karena 

mereka sudah dewasa. Hal ini didukung pula oleh pernyataan Fernandes dan Alsaeed (2014) 

bahwa memang model budaya biasanya diberikan pada mahasiswa. 

 

D. Simpulan dan Saran 

Dari tiga macam mode atau pendekatan pengajaran karya sastra: model budaya, bahasa, 

dan pengembangan diri siswa, kurikulum Indonesia dalam pembelajaran bahasa Inggris saat ini 

lebih kepada pendekatan bahasa dan pengembangan diri siswa. Secara umum, pembelajaran 

bahasa Inggris tingkat SMA/MA adalah dengan berlandaskan pada pendekatan pengembangan 

diri siswa. Namun secara konten atau isi, pembelajaran bahasa Inggris tingkat SMA/MA tidak 

hanya berdasar pada satu pendekatan, pendekatan pengembangan diri siswa, tetapi juga 

menerapkan pendekatan bahasa. Porsi masing-masing kedua pendekatan adalah sama, yakni 
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masing-masing porsinya 50%. Dengan demikian, pengajaran prosa fiksi bahasa Inggris pada 

tingkat SMA/MA pun mengikuti model pembelajaran bahasa Inggris secara umum, yaitu 

pengajaran dengan menggunakan model atau pendekatan bahasa dan pengembangan diri siswa. 

Kebijakan kurikulum dalam menetapkan kedua pendekatan ini dalam pembelajaran 

bahasa Inggris adalah kebijakan yang tepat. Hal ini mengingat bahwa kemampuan bahasa Inggris 

sebagian siswa SMA/MA di Indonesia masih rendah. Mereka akan kewalahan jika pengajaran 

prosa fiksi bahasa Inggris dengan menggunakan pendekatan budaya. Selain itu, memang 

pendekatan budaya lebih disarankan oleh para ahli agar diberikan pada mahasiswa apalagi 

mahasiwa jurusan pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris, bukan pada siswa SMA/MA. 

Walaupun demikian, guru-guru bahasa Inggris harus tetap melakukan persiapan pengajaran yang 

baik dengan memilih prosa fiksi yang sesuai dengan kemampuan dan ketertarikan siswa, 

membuat persiapan pengajaran yang maksimal, dan menjelaskan tujuan pembelajaran prosa fiksi 

dengan jelas pada siswa. 
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Abstract 

 

Literature, as study materials in the learning process in the schools has its peculiarity. The ability to 

appreciate towarda masterpiece gives a very great mental experience of students. In order to achieve 

the mental experience, teacher plays the role as a spearheadof successful learning in aliterature 

classroom. The planned literacy movement, will be an empty discourse if it is not started from the 

craze of teacher in reading. The reading craze accompanied by a choice of approaches, methods, and 

techniques in teaching it. The variation of using approaches, methods and techniques will provide 

different shades of studying literature. It will influence the learning process of loving literature. 

Based on the background, this article aims to provide an experience to teachers in using a technique 

for teaching “cerpen” appreciation and reveals “cerpen” intrinsic mastery of Bahasa Indonesia 

Teachers of SMP and SMA inTanjung Raya Maninjau, West Sumatra through the implementation 

of Jigsaw Cooperative Learning. The method used in this research is quantitative. Based on the data 

analysis, the intrinsic mastery of the teachers in SMP and SMA of Tanjung Raya Maninjau through 

jigsaw technique showed good qualification (78.38%). The details are as follows; (1) the number of 

high level proficiency teachers are 7 people (33.33%), (2) the number of middle level proficiency 

teachers are 7 people (33.33%), (3) the number of more adequate level proficiency teachersof 5 

people (23.81%), (4) the number of adequate level proficiency teachers are 2 people (9:53%). 

 

Keywords: The Mastery, Intrinsic Element, Teacher, Jigsaw Cooperative Learning 

 

A. Pendahuluan 

Di dalam kurikulum, Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa  berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara 

lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesusastraan. Untuk 

mewujudkan hal ini siswa diharapkan dapat menguasai empat keterampilan berbahasa yakni  

mendengarkan, berbicara, membaca, dan  menulis. 

 Kompetensi guru sangat memengaruhi hasil belajar siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran. Jika kemampuan siswa rendah dalam pembelajaran sastra, hal ini merupakan 

indikator bahwa pembelajaran sastra di sekolah belumlah maksimal. Pembelajaran  sastra, seperti 

novel, roman, dan cerpen merupakan suatu hal yang memerlukan kosentrasi tinggi. untuk itu 

diperlukan teknik pembelajaran sastra yang tidak monoton agar siswa tidak merasa bosan saat 

pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, pengetahuan guru tentang teknik pembelajaran yang 

bervariasi akan memberikan kontribusi dalam kesuksesan pembelajaran (Hartati,2012:1). 
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Salah satu faktor yang membuat pembelajaran sastra diminati oleh siswa adalah 

kemampuan guru dalam mengajarkannya. Hal ini didukung oleh pendapat Alwasilah (1999) 

yang menyatakan bahwa permasalahan pokok dalam pembelajaran sastra adalah “teacher as the 

actor, not the song.” Hal ini tergambar dengan jelas berdasarkan beberapa temuan dan pendapat 

berikut: pengetahuan guru tentang sastra sangat terbatas, sastra diajarkan guru-guru 

yang tidak profesional, guru tidak tahu mengajarkan sastra dengan baik dan guru dan strategi 

mengajar mereka penyebab rendahnya mutu pengajaran sastra.  

Pada dasarnya, sastra dapat diajarkan oleh semua guru bahasa karena komponen 

terpenting dalam apresiasi sastra adalah strategi mengajar 

dan mengapresiasinya. Ismail (2000:115) menjelaskan penyebab dari kurang maksimalnya 

pembelajaran sastra adalah metodologi pengajaran sastra yang tidak efisien. Kurang 

bervariasinya metodologi dalam pengajaran sastra membuat sastra menjadi kurang diminati. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan pembekalan terhadap guru bahasa 

Indonesia terkait dengan teknik pembelajaran sastra. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran 

sastra bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Mini research ini berbasis pelatihan. Guru 

diperkenalkan dengan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam mengajarkan prosa. Setelah itu, 

akan dilihat bagaimana penguasaan guru terhadap unsur intrinsik karya sastra dengan 

mempraktikkan penggunaan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw tersebut. 

Teknik mengajar Jigsaw dikembangkan oleh Aronson et. al. sebagai metode Cooperative 

Learning. Teknik ini dapat digunakan dalam pengajaran membaca, menulis, mendengarkan, 

ataupun berbicara. Dalam teknik ini, guru memperhatikan skemata atau latar belakang 

pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan pelajaran menjadi 

lebih bermakna. Selain itu, siswa bekerja sama dengan sesama siswa dalam suasana gotong 

royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan 

keterampilan berkomunikasi. 

Jigsaw diujicobakan oleh Elliot Aronson dan teman-teman di Universitas Texas, dan 

kemudian diadaptasi oleh Slavin dan teman-teman di Universitas John Hopkins (Sugianto, 

2010:45). Jigsaw termasuk salah satu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran ini memungkinkan 

setiap siswa dalam satu kelompok dapat memahami unit pembelajaran tertentu secara lebih 

efektif dengan membagi mereka dalam kelompok induk (home group). Setiap anggota kelompok 

diberi kepercayaan untuk menguasai satu unit pembelajaran dan bergabung dengan anggota 

kelompok lainnya yang memiliki unit pembelajaran yang sama (expert group).  

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan tipe pembelajaran kooperatif yang 

terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan 
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bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam 

kelompoknya (Sudrajat, 2014). Jigsaw merupakan strategi yang menarik untuk digunakan jika 

materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak 

mengharuskan urutan penyampaian. Kelebihan strategi ini menurut Hisyam (2008:56) adalah 

dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang 

lain.  

Pada pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. 

Kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan kemampuan, asal, 

dan latar belakang keluarga yang beragam. Kelompok asal merupakan gabungan dari beberapa 

ahli. Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda 

yang ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyelesaikan tugas-

tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok 

asal. 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam menentukan unsur intrinsik 

cerpen diuraikan sebagai berikut. 

a. Guru bahasa Indonesia dibagi atas tiga kelompok yang berjumlah 7 orang per 

kelompok. 

b. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab mempelajari bagian yang ditugaskan. 

Materi tersebut adalah unsur intrinsik cerpen “Robohnya Surau Kami” karya A.A. 

Navis yang meliputi; 1) tema, 2) penokohan, 3) latar, 4) alur, 5) sudut pandang, 6) 

amanat, 7) gaya bahasa 

c. Anggota pertama mempelajari tema, Anggota kedua mempelajari penokohan, Anggota 

ketiga mempelajari latar, Anggota keempat mempelajari alur, Anggota kelima 

mempelajari sudut pandang, Anggota keenam mempelajari amanat, Anggota ketujuh 

mempelajari gaya bahasa. Kelompok ini disebut dengan kelompok asal. 

d. Setiap anggota kelompok yang mendapat materi yang sama berkumpul dan berdiskusi 

tentang topik tersebut. Kelompok ini disebut kelompok ahli. 

e. Setiap anggota kelompok ahli ini akan kembali bergabung dengan kelompok asal dan 

saling bertukar informasi yang telah dipelajarinya di kelompok ahli kepada anggota 

kelompok asalnya secara bergantian. 

f. Setelah pembelajaran dengan tipe jigsaw dilakukan, tes essai diberikan. 

 

Cerpen merupakan salah satu karya sastra dalam bentuk fiksi. Cerpen juga memiliki 

unsur-unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur tersebut akan membuat 
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cerita menjadi padu. Edgar Allan Poe (Nurgiantoro: 1995:10) menjelaskan bahwa cerpen adalah 

sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 

dua jam-suatu hal yang kiranya tak mungkin dilakukan untuk sebuah novel. Sumardjo dan Saini 

KM (:37) mendefinisikan cerpen sebagai cerita atau narasi (bukan analisis argumentatif) yang 

fiktif (tidak benar-benar terjadi tetapi dapat terjadi di mana saja dan kapan saja) serta relatif 

pendek. Nurgiyantoro (1995:10) menyatakan bahwa unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat 

dalam sebuah karya sastra. Unsur yang termasuk intrinsik adalah tema, alur, latar, penokohan, 

sudut pandang, amanat dan gaya bahasa. 

 

B. Metode Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pada bagian ini akan diuraikan teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. Sugiyono (2008:308) mengemukakan bahwa teknik 

pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Anggota kelompok dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok asal dan kelompok ahli; 2) Pada kelompok asal, anggota kelompok yang terdiri atas 7 

orang berdasarkan unsur intrinsik cerpen yaitu tema, penokohan, alur, latar, sudut pandang, 

amanat, dan gaya bahasa; 3) Kelompok asal tersebut kemudian dibagi menjadi kelompok ahli, 

yaitu ahli pada tema, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya Bahasa. 4) 

Kelompok ahli tersebut kemudian kembali membentuk kelompok asal dan saling bertukar 

informasi; 5) Untuk melihat penguasaan unsur intrinsik, diberikan tes secara individu dalam 

bentuk essay. 6) Lembaran jawaban anggota kelompok dikumpul, dikoreksi sesuai dengan aspek 

penilaian     dan diberi skor.  

Teknik analisis data pada penelitian ini terdiri atas lima petunjuk penilaian sebagai 

berikut: 

1. Menilai lembar jawaban dengan memberikan tanda cek (٧) untuk setiap bagian yang 

benar dalam menganalisis unsur intrinsik dalam bentuk skor. 

2. Nilai yang diperoleh oleh masing-masing anggota kelompok didapat dari hasil 

penjumlahan skor setiap aspek yang dinilai dibagi dengan jumlah skor maksimum 

3. Selanjutnya, data hasil penilaian yang telah dianalisis tersebut dikonversikan ke dalam 

patokan persentase skala 10 

4. Mencari rata-rata penguasaan unsur intrinsik cerpen dengan menggunakan rumus: 
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𝑀 =
∑ 𝐹𝑋

𝑁
 

Keterangan: 

M = Mean (nilai rata-rata) 

F = Frekuensi 

X = Skor 

N = Jumlah guru 

5. Membuat kesimpulan hasil penilaian dengan menginterpretasikan data tersebut dengan 

teori yang relevan dalam laporan hasil penelitian. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini berasal dari tes essay yang diberikan kepada 

guru bahasa Indonesia SMP dan SMAse-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau-Sumatera Barat. 

Adapun tes tersebut mengujikan materi tentang unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen 

“Robohnya Surau Kami” karya A.A Navis. Berdasarkan hasil tes, diperoleh data penguasaan 

unsur intrinsik (tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa) 

yang dilakukan melalui pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

Berdasarkan tabel analsis kerja dapat dijelaskan penguasaan intrinsik guru bahasa 

Indonesia SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau-Sumatera Barat sebagai 

berikut. 

a) Tema 

Skor penguasaan unsur intrinsik untuk indikator tema adalah skor 3, 2, dan 1. Guru yang 

memperoleh skor 3 berjumlah 13 orang (61.90%), guru yang memperoleh skor 2 berjumlah 4 

orang (19.05%), dan guru yang memperoleh skor 1 berjumlah 4 orang (19.04%). 

b) Latar 

Skor penguasaan unsur intrinsik untuk indikator tema adalah skor 3 dan 2.  Guru yang 

memperoleh skor 3 berjumlah 17 orang (80.95%), guru yang memperoleh skor 2 berjumlah 4 

orang (19.05%). 

c) Alur 

Skor penguasaan unsur intrinsik untuk indikator tema adalah skor 3, 2, dan 1.  Guru yang 

memperoleh skor 3 berjumlah 4 orang (19.05%), (2) guru yang memperoleh skor 2 berjumlah 15 

orang (71.42%), dan (3) guru yang memperoleh skor 1 berjumlah 2 orang (9.52%). 

 

 

 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

315 
 
 

d) Tokoh dan penokohan 

Skor penguasaan unsur intrinsik untuk indikator tema adalah skor 3 dan  2.  Guru yang 

memperoleh skor 3 berjumlah 17 orang (80.95%), (2) guru yang memperoleh skor 2 berjumlah 4 

orang (19.05%).   

e) Sudut pandang 

Skor penguasaan unsur intrinsik untuk indikator tema adalah skor 3, 2, dan 1. Guru yang 

memperoleh skor 3 berjumlah 12 orang (57.14%), guru yang memperoleh skor  2  berjumlah 3 

orang (14.28%), dan (3) guru yang memperoleh skor  1  berjumlah 6 orang (28.58%) 

f) Amanat 

Skor penguasaan unsur intrinsik untuk indikator tema adalah skor 3, 2, dan 1.  Guru yang 

memperoleh skor 3 berjumlah 7 orang (33.33%), guru yang memperoleh skor 2 berjumlah 12 

orang (57.14%), dan (3) guru yang memperoleh skor 1 berjumlah 2 orang (9.52%). 

g) Gaya bahasa 

Skor penguasaan unsur intrinsik untuk indikator tema adalah skor 3, 2, dan 1.  Guru yang 

memperoleh skor 3 berjumlah 6 orang (28.57%), guru yang memperoleh skor 2 berjumlah 7 

orang (33.33%), dan guru yang memperoleh skor 1 berjumlah 8 orang (38.10%). 

 Berdasarkan data tersebut dapat diuraikan perolehan skor penguasaan unsur intrinsik 

guru bahasa Indonesia SMP dan SMAse-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau. Pertama, guru 

yang memperoleh skor 20 berjumlah 1 orang (4,76%). Kedua, guru yang memperoleh skor 19 

berjumlah 2 orang (9.52%). Ketiga, guru yang memperoleh skor 18 berjumlah 4 orang (19.05%). 

Keempat guru yang memperoleh skor 17 berjumlah 4 orang (19.05%). Kelima, guru yang 

memperoleh skor 16 berjumlah 3 orang (14.28%). Keenam, guru yang memperoleh skor 15 

berjumlah 4 orang (19.05%). Ketujuh, guru yang memperoleh skor 14 berjumlah 1 orang 

(4.76%). Kedelapan, guru yang memperoleh skor 13 berjumlah 2 orang (9.52%).  

 

2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh penguasaan unsur intrinsik guru bahasa Indonesia 

SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau. Berikut akan dibahas penguasaan unsur 

intrinsik tersebut pada indikator tema, latar, alur, tokoh, sudut pandang, amanat, dan gaya 

bahasa. 

a) Penguasaan terhadap Tema 

Penguasaan guru bahasa Indonesia SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau 

dalam menentukan unsur intrinsik cerpen melalui teknik jigsaw berdasarkan analisis dengan 

mempergunakan rumus persentase diperoleh nilai 100, 67, dan yang terendah adalah 33.  
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Penguasaan unsur intrinsik cerpen dengan menggunakan teknik jigsaw untuk indikator 1 (tema) 

diperoleh data; (1) guru yang memperoleh nilai 100 berjumlah 12 orang (57.14%), (2) guru yang 

memperoleh nilai 67 berjumlah 5 orang (23.81%), dan (3) guru yang memperoleh nilai 33 

berjumlah 4 orang (19.04%). Selanjutnya, untuk menafsirkan penguasaan unsur intrinsik untuk 

indikator tema dicari dengan menggunakan rata-rata hitung (M). Distribusi frekuensi dibuat 

untuk menentukan rata-rata hitung tersebut. 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Penguasaan Unsur Intrinsik Guru Bahasa Indonesia 

SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui Teknik Jigsaw untuk 

Indikator Tema 

X F FX  

100 

67 

33 

13 

4 

4 

1300 

268 

132 

𝑀 =
∑ 𝐹𝑋

𝑁
=  

1700

21
= 80.95 % 

 

Jumlah N = 21 ∑ FX = 1700  

 

 Berdasarkan data pada tabel tersebut diperoleh rata-rata hitung sebesar 80.95%. mengacu 

pada rata-rata hitung yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tingkat penguasaan unsur intrinsik 

guru bahasa Indonesia se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau tema melalui teknik jigsaw untuk 

indikator tema adalah baik. Hal ini disebabkan M-nya berada pada penguasaan 76 – 85% 

menurut persentase skala 10. 

Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan tingkat penguasaan unsur intrinsik guru 

bahasa Indonesia SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau tema melalui teknik 

jigsaw untuk indikator tema menurut skala persentase skala 10. Merujuk pada pedoman menurut 

persentase skala 10 tersebut, tingkat penguasan kemampuan menentukan unsur intrinsik cerpen 

untuk indikator tema dapat dikelompokkan atas tiga kelompok, yaitu (1) sempurna berjumlah 13 

orang, (2) Lebih dari Cukup berjumlah 4 orang, (3) Kurang sekali berjumlah 4 orang. 

Pengelompokkan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Klasifikasi Penguasaan Unsur Intrinsik Guru Bahasa Indonesia SMP dan SMAse-

Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui Teknik Jigsaw  

untuk Indikator Tema 

No. Kualifikasi Tingkat 

penguasaan 

Nilai Frekuensi Presentase 

1. 

2. 

3. 

Sempurna 

Lebih dari Cukup 

Kurang sekali 

96-100% 

66-75% 

26-35% 

100 

  67 

  33 

13 

  4 

  4 

61.90% 

19.05% 

19.05 

Jumlah  100 

 

b) Penguasaan terhadap Latar 

Penguasaan guru bahasa Indonesia SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau 

dalam menentukan unsur intrinsik cerpen melalui teknik jigsaw berdasarkan analisis dengan 
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mempergunakan rumus persentase diperoleh Nilai 100 dan 67.  Penguasaan unsur intrinsik 

cerpen dengan menggunakan teknik jigsaw untuk indikator 2 (latar) diperoleh data; (1) guru 

yang memperoleh nilai 100 berjumlah 17 orang (80.95%), (2) guru yang memperoleh nilai 67 

berjumlah 4 orang (19.05%).  Selanjutnya, untuk menafsirkan penguasaan unsur intrinsik untuk 

indikator latar dicari dengan menggunakan rata-rata hitung (M). Distribusi frekuensi dibuat 

untuk menentukan rata-rata hitung tersebut. 

Tabel 3.  Distribusi Frekuensi Penguasaan Unsur Intrinsik Guru Bahasa Indonesia 

SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui Teknik Jigsaw untuk 

Indikator Latar 

X F FX  

100 

67 

17 

 4 

1700 

  268 𝑀 =
∑ 𝐹𝑋

𝑁
=  

1968

21
= 93.71 % 

Jumlah N = 21  ∑ FX = 1968  

  

Berdasarkan data pada tabel 3 tersebut diperoleh rata-rata hitung sebesar 93.71%. Mengacu 

pada rata-rata hitung yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tingkat penguasaan unsur intrinsik 

guru bahasa Indonesia SMP dan SMAse-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui teknik 

jigsaw untuk indikator latar adalah baik sekali. Hal ini disebabkan M-nya berada pada 

penguasaan 86 – 95% menurut persentase skala 10. 

Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan tingkat penguasaan unsur intrinsik guru 

bahasa Indonesia SMP dan SMAse-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau latar melalui teknik 

jigsaw untuk indikator latar menurut skala persentase skala 10. Merujuk pada pedoman menurut 

persentase skala 10 tersebut, tingkat penguasan kemampuan menentukan unsur intrinsik cerpen 

untuk indikator latar dapat dikelompokkan atas dua kelompok, yaitu (1) sempurna berjumlah 17 

orang, (2) lebih dari cukup berjumlah 4 orang. Pengelompokkan tersebut dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 4. Klasifikasi Penguasaan Unsur Intrinsik Guru Bahasa Indonesia SMP dan 

SMAse-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui  

Teknik Jigsaw untuk Indikator Latar 

No. Kualifikasi Tingkat 

penguasaan 

Nilai Frekuensi Presentase 

1. 

2. 

Sempurna 

Lebih dari Cukup 

96-100% 

66-75% 

100 

  67 

17 

  4  

80.95% 

19.05% 

Jumlah  100 

 

c) Penguasaan terhadap Alur 

Penguasaan guru bahasa Indonesia SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau 

dalam menentukan unsur intrinsik cerpen melalui teknik jigsaw berdasarkan analisis dengan 

mempergunakan rumus persentase diperoleh nilai 100, 67, dan yang terendah adalah 33.  
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Penguasaan unsur intrinsik cerpen dengan menggunakan teknik jigsaw untuk indikator 3 (Alur) 

diperoleh data; (1) guru yang memperoleh nilai 100 berjumlah 4 orang (19.05%), (2) guru yang 

memperoleh nilai 67 berjumlah 15 orang (71.42%), dan (3) guru yang memperoleh nilai 33 

berjumlah 2 orang (9.52%). Selanjutnya, indikator alur dicari dengan menggunakan rata-rata 

hitung (M). Distribusi frekuensi dibuat untuk menentukan rata-rata hitung tersebut. 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Penguasaan Unsur Intrinsik Guru Bahasa Indonesia 

SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui Teknik Jigsaw untuk 

Indikator Alur 

X F FX  

100 

67 

33 

4 

15 

2 

 400 

1005 

    66 

𝑀 =
∑ 𝐹𝑋

𝑁
=  

1471

21
= 70.05 % 

 

Jumlah N = 21 ∑ FX = 1471  

  

Berdasarkan data pada tabel 5 tersebut diperoleh rata-rata hitung sebesar 70.05%. mengacu 

pada rata-rata hitung yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tingkat penguasaan unsur intrinsik 

guru bahasa Indonesia SMP dan SMAse-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui teknik 

jigsaw untuk indikator alur adalah lebih dari cukup. Hal ini disebabkan M-nya berada pada 

penguasaan 66 – 75% menurut persentase skala 10. 

Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan tingkat penguasaan unsur intrinsik guru 

bahasa Indonesia SMP dan SMAse-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui teknik jigsaw 

untuk indikator alur menurut skala persentase skala 10. Merujuk pada pedoman menurut 

persentase skala 10 tersebut, tingkat penguasan kemampuan menentukan unsur intrinsik cerpen 

untuk indikator alur dapat dikelompokkan atas tiga kelompok, yaitu (1) sempurna berjumlah 4 

orang, (2) Lebih dari Cukup berjumlah 15 orang, (3) Kurang sekali berjumlah 2 orang. 

Pengelompokkan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 6. Klasifikasi Penguasaan Unsur Intrinsik Guru Bahasa Indonesia SMP dan 

SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui  

Teknik Jigsaw untuk Indikator Alur 

No. Kualifikasi Tingkat 

penguasaan 

Nilai Frekuensi Presentase 

1. 

2. 

3. 

Sempurna 

Lebih dari Cukup 

Kurang sekali 

96-100% 

66-75% 

26-35% 

100 

  67 

  33 

   4 

  15 

    2 

19.05% 

71.43% 

  9.52% 

Jumlah  100 

 

d) Penguasaan terhadap Tokoh dan Penokohan 

Penguasaan guru bahasa Indonesia SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau 

dalam menentukan unsur intrinsik cerpen melalui teknik jigsaw berdasarkan analisis dengan 

mempergunakan rumus persentase diperoleh nilai 100 dan 67. Penguasaan unsur intrinsik cerpen 
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dengan menggunakan teknik jigsaw untuk indikator 4 (Tokoh dan penokohan) diperoleh data; 

(1) guru yang memperoleh nilai 100 berjumlah 17 orang (80.95%), (2) guru yang memperoleh 

nilai 67 berjumlah 4 orang (19.05%).  Selanjutnya, untuk menafsirkan penguasaan unsur 

intrinsik untuk indikator tokoh dan penokohan dicari dengan menggunakan rata-rata hitung (M). 

Distribusi frekuensi dibuat untuk menentukan rata-rata hitung tersebut. 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Penguasaan Unsur Intrinsik Guru Bahasa Indonesia SMP 

dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui  

teknik Jigsaw untuk Indikator Tokoh dan Penokohan  

X F FX  

100 

67 

17 

 4 

1700 

 268 𝑀 =
∑ 𝐹𝑋

𝑁
=  

1968

21
= 93.71 % 

 

Jumlah         N = 21 ∑ FX = 1968  

  

Berdasarkan data pada tabel 7 tersebut diperoleh rata-rata hitung sebesar 93.71%. mengacu 

pada rata-rata hitung yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tingkat penguasaan unsur intrinsik 

guru bahasa Indonesia SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui teknik 

jigsaw untuk indikator Tokoh dan penokohan adalah baik sekali. Hal ini disebabkan M-nya 

berada pada penguasaan 86 – 95% menurut persentase skala 10. 

Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan tingkat penguasaan unsur intrinsik guru 

bahasa Indonesia SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui teknik jigsaw 

untuk indikator Tokoh dan penokohan menurut skala persentase skala 10. Merujuk pada 

pedoman menurut persentase skala 10 tersebut, tingkat penguasan kemampuan menentukan 

unsur intrinsik cerpen untuk indikator Tokoh dan penokohan dapat dikelompokkan atas dua 

kelompok, yaitu (1) sempurna berjumlah 17 orang, (2) Lebih dari Cukup berjumlah 4 orang. 

Pengelompokkan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 8. Klasifikasi Penguasaan Unsur Intrinsik Guru Bahasa Indonesia  

se-Kecamatan SMP dan SMA Tanjung Raya-Maninjau melalui Teknik Jigsaw untuk 

Indikator Tokoh dan Penokohan  

No. Kualifikasi Tingkat 

penguasaan 

Nilai Frekuensi Presentase 

1. 

2. 

Sempurna 

Lebih dari Cukup 

96-100% 

66-75% 

100 

  67  

   17 

    4   

80.95% 

19.05%   

Jumlah  100 

 

e) Penguasaan terhadap Sudut Pandang 

Penguasaan guru bahasa Indonesia se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau dalam 

menentukan unsur intrinsik cerpen melalui teknik jigsaw berdasarkan analisis dengan 

mempergunakan rumus persentase diperoleh skor 100, 67, dan yang terendah adalah 33.  

Penguasaan unsur intrinsik cerpen dengan menggunakan teknik jigsaw untuk indikator 5 (Sudut 
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Pandang ) diperoleh data; (1) guru yang memperoleh nilai 100 berjumlah 12 orang (57.14%), (2) 

guru yang memperoleh nilai 67 berjumlah 3 orang (14.28%), dan (3) guru yang memperoleh 

nilai 33 berjumlah 6 orang (28.58%). Selanjutnya, untuk menafsirkan penguasaan unsur intrinsik 

guru bahasa Indonesia se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui teknik jigsaw untuk 

indikator sudut pandang dicari dengan menggunakan rata-rata hitung (M). Distribusi frekuensi 

dibuat untuk menentukan rata-rata hitung tersebut. 

Tabel 9.  Distribusi Frekuensi Penguasaan Unsur Intrinsik Guru Bahasa Indonesia 

SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui  

Teknik Jigsaw untuk Indikator Sudut Pandang 

X F FX  

100 

67 

33 

12 

3 

6 

1200 

201 

198 

𝑀 =
∑ 𝐹𝑋

𝑁
=  

1599

21
= 76.14 % 

 

Jumlah N = 21 ∑ FX = 1599  

  

Berdasarkan data pada tabel 12 tersebut diperoleh rata-rata hitung sebesar 76.14%. 

mengacu pada rata-rata hitung yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tingkat penguasaan 

unsur intrinsik guru bahasa Indonesia SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau 

melalui teknik jigsaw untuk indikator Sudut Pandang adalah baik. Hal ini disebabkan M-nya 

berada pada penguasaan 76 – 85% menurut persentase skala 10. 

Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan tingkat penguasaan unsur intrinsik guru 

bahasa Indonesia SMP dan SMAse-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui teknik jigsaw 

untuk indikator Sudut Pandang menurut skala persentase skala 10. Merujuk pada pedoman 

menurut persentase skala 10 tersebut, tingkat penguasan kemampuan menentukan unsur intrinsik 

cerpen untuk indikator Sudut Pandang dapat dikelompokkan atas tiga kelompok, yaitu (1) 

sempurna berjumlah 12 orang, (2) Lebih dari Cukup berjumlah 3 orang, (3) Kurang sekali 

berjumlah 6 orang. Pengelompokkan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 10. Klasifikasi Penguasaan Unsur Intrinsik Guru Bahasa Indonesia  

SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui 

 Teknik Jigsaw untuk Indikator  Sudut Pandang 

No. Kualifikasi Tingkat 

penguasaan 

Nilai Frekuensi Presentase 

1. 

2. 

3. 

Sempurna 

Lebih dari Cukup 

Kurang sekali 

96-100% 

66-75% 

26-35% 

100 

  67 

  33 

   12 

     3 

     6 

57.14% 

14.28% 

 28.58% 

Jumlah  100 

 

f) Penguasaan terhadap Amanat 

Penguasaan guru bahasa Indonesia se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau dalam 

menentukan unsur intrinsik cerpen melalui teknik jigsaw berdasarkan analisis dengan 
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mempergunakan rumus persentase diperoleh nilai 100, 67, dan yang terendah adalah 33.  

Penguasaan unsur intrinsik cerpen dengan menggunakan teknik jigsaw untuk indikator 6 

(amanat) diperoleh data; (1) guru yang memperoleh nilai 100 berjumlah 7 orang (33.33%), (2) 

guru yang memperoleh nilai 67 berjumlah 12 orang (57.14%), dan (3) guru yang memperoleh 

skor 33 berjumlah 2 orang (9.52%). Selanjutnya, untuk menafsirkan penguasaan unsur intrinsik 

guru bahasa Indonesia se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui teknik jigsaw untuk 

indikator amanat dicari dengan menggunakan rata-rata hitung (M). Distribusi frekuensi dibuat 

untuk menentukan rata-rata hitung tersebut. 

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Penguasaan Unsur Intrinsik Guru Bahasa Indonesia 

SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui Teknik Jigsaw untuk 

Indikator Amanat  

X F FX  

100 

67 

33 

7 

12 

2 

700 

804 

66 

𝑀 =
∑ 𝐹𝑋

𝑁
=  

1570

21
= 74.76 % 

 

Jumlah N = 21 ∑ FX = 1570  

  

Berdasarkan data pada tabel 11 tersebut diperoleh rata-rata hitung sebesar 74.76%. 

mengacu pada rata-rata hitung yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tingkat penguasaan 

unsur intrinsik guru bahasa Indonesia SMP dan SMAse-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau 

melalui teknik jigsaw untuk indikator amanat adalah lebih dari cukup. Hal ini disebabkan M-

nya berada pada penguasaan 66 – 75% menurut persentase skala 10. 

Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan tingkat penguasaan unsur intrinsik guru 

bahasa Indonesia SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui teknik jigsaw 

untuk indikator amanat menurut skala persentase skala 10. Merujuk pada pedoman menurut 

persentase skala 10 tersebut, tingkat penguasan kemampuan menentukan unsur intrinsik cerpen 

untuk indikator tema dapat dikelompokkan atas tiga kelompok, yaitu (1) sempurna berjumlah 7 

orang, (2) Lebih dari Cukup berjumlah 12 orang, (3) Kurang sekali berjumlah 2 orang. 

Pengelompokkan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 12. Klasifikasi Penguasaan Unsur Intrinsik Guru Bahasa Indonesia 

 SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui  

Teknik Jigsaw untuk Indikator  Amanat 

No. Kualifikasi Tingkat 

penguasaan 

Nilai Frekuensi Presentase 

1. 

2. 

3. 

Sempurna 

Lebih dari Cukup 

Kurang sekali 

96-100% 

66-75% 

26-35% 

100 

  67 

  33 

       7 

     12 

       2 

33.34% 

57.14% 

 9.52% 

Jumlah  100 
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g) Penguasaan terhadap Gaya Bahasa 

Penguasaan guru bahasa Indonesia SMP dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-

Maninjau dalam menentukan unsur intrinsik cerpen melalui teknik jigsaw berdasarkan analisis 

dengan mempergunakan rumus persentase diperoleh nilai 100, 67, dan yang terendah adalah 33.  

Penguasaan unsur intrinsik cerpen dengan menggunakan teknik jigsaw untuk indikator 7 (gaya 

bahasa) diperoleh data; (1) guru yang memperoleh nilai 100 berjumlah 6 orang (28.57%), (2) 

guru yang memperoleh nilai 67 berjumlah 7 orang (33.33%), dan (3) guru yang memperoleh 

nilai 33 berjumlah 8 orang (38.10%). Selanjutnya, untuk menafsirkan penguasaan unsur intrinsik 

guru bahasa Indonesia SMP dan SMAse-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui teknik 

jigsaw untuk indikator gaya bahasa  dicari dengan menggunakan rata-rata hitung (M). Distribusi 

frekuensi dibuat untuk menentukan rata-rata hitung tersebut. 

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Penguasaan Unsur Intrinsik Guru Bahasa Indonesia SMP 

dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui Teknik Jigsaw  

untuk Indikator Gaya Bahasa  

X F FX  

100 

67 

33 

6 

7 

8 

600 

467 

264 

𝑀 =
∑ 𝐹𝑋

𝑁
=  

1331

21
= 63.38 % 

 

Jumlah N = 21 ∑ FX = 1331  

 

Berdasarkan data pada tabel 13 tersebut diperoleh rata-rata hitung sebesar 63.38%. 

Mengacu pada rata-rata hitung yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tingkat penguasaan 

unsur intrinsik guru bahasa Indonesia SMP dan SMAse-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau   

melalui teknik jigsaw untuk indikator gaya bahasa adalah hampir cukup. Hal ini disebabkan M-

nya berada pada penguasaan 46 – 65% menurut persentase skala 10. 

Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan tingkat penguasaan unsur intrinsik guru 

bahasa Indonesia SMP dan SMAse-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui teknik jigsaw 

untuk indikator gaya bahasa menurut skala persentase skala 10. Merujuk pada pedoman menurut 

persentase skala 10 tersebut, tingkat penguasan kemampuan menentukan unsur intrinsik cerpen 

untuk indikator gaya bahasa dapat dikelompokkan atas tiga kelompok, yaitu (1) sempurna 

berjumlah 5 orang, (2) Lebih dari Cukup berjumlah 7 orang, (3) Kurang sekali berjumlah 9 

orang. Pengelompokkan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  
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Tabel 14. Klasifikasi Penguasaan Unsur Intrinsik Guru Bahasa Indonesia SMP dan SMA 

se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui 

Teknik Jigsaw untuk Indikator Gaya Bahasa 

No. Kualifikasi Tingkat 

penguasaan 

Nilai Frekuensi Presentase 

1. 

2. 

3. 

Sempurna 

Lebih dari Cukup 

Kurang sekali 

96-100% 

66-75% 

26-35% 

100 

67 

33 

6 

7 

8 

28.57% 

33.33% 

38.10% 

Jumlah  100 

 

h) Penguasaan terhadap Unsur Intrinsik Cerpen 

  Penguasaan Unsur Intrinsik Guru Bahasa Indonesia SMP dan SMAse-Kecamatan 

Tanjung Raya-Maninjau melalui Teknik Jigsaw yang berada pada tingkat penguasaan; (1) 95% 

berjumlah 1 orang (4.77%), (2)   90% berjumlah 2 orang (9.53%), (3) 86% berjumlah 4 orang 

(19.04%), (4) 81% berjumlah 4 orang (19.04%), (5) 76% berjumlah 3  orang (14.28%), (6) 67% 

berjumlah 1 orang (4.77%), (7)  62% berjumlah 2 orang (9.53%), 

Selanjutnya, untuk menafsirkan penguasaan unsur intrinsik guru bahasa Indonesia SMP 

dan SMA se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau dicari dengan menggunakan rata-rata hitung 

(M). Distribusi frekuensi dibuat untuk menentukan rata-rata hitung tersebut. 

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Penguasaan Unsur Intrinsik  

Guru Bahasa Indonesia SMP dan SMA  

se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui Teknik Jigsaw  

X F FX  

95 

90 

86 

81 

76 

71 

67 

62 

1 

2 

4 

4 

3 

4 

1 

2 

95 

180 

344 

324 

228 

284 

67 

124 

𝑀 =
∑ 𝐹𝑋

𝑁
=  

1646

21
= 78.38 % 

 

Jumlah N = 21 ∑ FX = 1646  

  

Berdasarkan data pada tabel 15 tersebut diperoleh rata-rata hitung sebesar 78.38%. 

Mengacu pada rata-rata hitung yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tingkat penguasaan 

unsur intrinsik guru bahasa Indonesia SMP dan SMAse-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau   

melalui teknik jigsaw adalah Baik. Hal ini disebabkan M-nya berada pada penguasaan 76 – 85% 

menurut persentase skala 10. 

Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan tingkat penguasaan unsur intrinsik guru 

bahasa Indonesia SMP dan SMAse-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui teknik jigsaw 

untuk indikator gaya bahasa menurut skala persentase skala 10. Merujuk pada pedoman menurut 

persentase skala 10 tersebut, tingkat penguasan kemampuan menentukan unsur intrinsik cerpen 
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dapat dikelompokkan atas empat kelompok, yaitu (1) Baik Sekali berjumlah 7 orang, (2) Baik 

berjumlah 7 orang, (3) Lebih dari Cukup berjumlah 5 orang, (4) Cukup berjumlah 2 orang. 

Pengelompokkan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 16. Klasifikasi Penguasaan Unsur Intrinsik 

Guru Bahasa Indonesia SMP dan SMA 

se-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui Teknik Jigsaw 

 

No. Kualifikasi Tingkat 

penguasaan 

Nilai Frekuensi Presentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Baik Sekali 

Baik 

Lebih dari Cukup 

Kurang sekali 

86-95% 

76-86% 

66-75% 

26-35% 

86-95 

76-81 

67-71 

62 

7 

7 

5 

2 

33.33 

33.33 

23.81 

9.53 

Jumlah 21 100  

 

D. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penguasaan unsur Intrinsik guru bahasa Indonesia SMP dan 

SMAse-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui teknik jigsaw dapat disimpulkan sebagai 

berikut. (1) Pada indikator 1 (tema) tergolong baik (80.95). Hal ini disebabkan M-nya berada 

pada penguasaan (76 – 85%). (2) Pada indikator 2 (latar) tergolong baik sekali (93.71). Hal ini 

disebabkan M-nya berada pada penguasaan (86–95%) (3) Pada indikator 3 (alur) tergolong 

Cukup (70.05). Hal ini disebabkan M-nya berada pada penguasaan (66–75%).  (4) pada indikator 

4 (tokoh dan penokohan) tergolong baik sekali (93.71). Hal ini disebabkan M-nya berada pada 

penguasaan (86–95%).  (5) Pada indikator 5 (sudut pandang) tergolong baik (76.14). Hal ini 

disebabkan M-nya berada pada penguasaan (76–85%). (6) Pada indikator 6 (amanat) tergolong 

Lebih dari Cukup (74.76). Hal ini disebabkan M-nya berada pada penguasaan (66–75%). (7) 

pada indikator 7 (gaya bahasa) tergolong hampir cukup (63.38). Hal ini disebabkan M-nya 

berada pada penguasaan (46–65%) 

Berdasarkan hasil analisis data penguasaan unsur Intrinsik guru bahasa Indonesia SMP 

dan SMAse-Kecamatan Tanjung Raya-Maninjau melalui teknik jigsaw menunjukkan kualifikasi 

baik (78.38%). (1) guru yang berkemampuan Baik Sekali berjumlah 7 orang (33.33%), (2) guru 

yang berkemampuan Baik berjumlah 7 orang (33.33%), (3) guru yang berkemampuan Lebih dari 

Cukup berjumlah 5 orang (23.81%), (4) guru yang berkemampuan Cukup berjumlah 2 orang 

(9.53%). 
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Abstract  

 

An artistic literature is created based on the social condition in which it is created. It means that a 

literature is closely connected to the place where the literature is created. A literature has various 

forms, characteristics and conditions. A literature which is most liked by senior high senior high 

school students are novel short stories. To comprehend the values, we have to identify and 

understand the elements which develops the novel. The elements in te novel namely intrinsik and 

extrinsik elements. In order to understand the characters in the novel we have to learn the 

personalities of respective character. The personalities of the characteristis has various problems 

combined with different social culture background. 

 

Keywords: novel, character, personalities 

 

A. Pendahuluan  

Bahasa dan sastra Indonesia merupakan bagian yang penting dari kurikulum sekolah. 

Kegiatan mengapresiasi sastra berkaitan erat dengan latihan mempertajam perasaan, penalaran, 

daya khayal, serta kepekaan terhadap  masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup  (JD, Parera, 

1996; 150) hal ini dimaksudkan agar siswa tidak hanya membaca tetapi lebih dari itu harus dapat 

mengapresiasi apa yang dibacanya. Tujuan pembelajaran sastra harus disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi sekolah, sehingga pembelajaran sastra dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.  

Dalam proses pembelajaran apresiasi sastra di sekolah Menengah Atas (SMA) masih 

banyak dijumpai hambatan. Hambatan yang dirasakan karena kurangnya buku-buku sastra 

sebagai acuan, terlalu banyaknya siswa diberikan teori-teori tentang sastra dibandingkan dengan 

apresiasi, sehingga penerapan atau apresiasi sastra lebih sering diabaikan. 

Sebuah karya sastra lahir dan terbentuk berdasarkan kondisi sosial tempat karya itu 

berada.  Artinya karya sastra itu tidak terlepas dari keadaan masyarakat tempat karya itu ditulis 

atau dilahirkan. Jacob Sumardjo mengatakan bahwa sastra adalah sebuah buku yang memuat 

perasaan kemanusiaan yang mendalam dan kesan moral dengan sentuhan kesucian, ke dalam 

pandangan dan bentuk yang memesona. (1994: 61) hal ini memberi pengertian bahwa karya 

sastra harus dapat dinikmati orang lain. Pengarang tidak dapat mengatakan bahwa karyanya 

bernilai sastra kalau tidak disebarkan ke tengah masyarakat, karena masyarakat pembacanyalah 

yang menilai berbobot tidaknya suatu karya sastra. 

mailto:ansoriyah@yahoo.com
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Karya sastra mempunyai bentuk, ciri dan syarat tersendiri yang bermacam-macam. Karya 

sastra yang banyak digemari siswa SMA terutama berbentuk cerpen dan novel. Cerpen adalah 

karya fiksi yang jalan ceritanya tidak terlalu mendalam hanya memusatkan pada satu pengertian 

pokok saja, sedangkan novel mencerminkan kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk 

dapat menghayati dan memahami nilai-nilainya, pembaca harus berusaha mengenal dan 

memahami struktur unsur yang membangun karya tersebut. 

Untuk dapat menghayati dan memahami nilai-nilai dalam sastra, pembaca harus dapat 

menegnal dan memahami struktur unsur yang membangun novel. Unsur yang membangun 

sebuah novel terdiri dari unsur intrinsik dan ektrinsik. Novel yang bermutu biasanya menyajikan 

persoalan atau masalah-masalah kehidupan yang universal secara serius dan mendalam penuh 

filsafat kehidupan. Novel yang seperti inilah yang dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan 

bagi siswa melalui pengalaman-pengalaman dan dialog tokoh yang disajikan oleh pengarang. 

Biasanya perwatakan atau penokohan dalam sebuah novel dipaparkan mencakup dua karakter 

yaitu tokoh bermoral baik dan buruk. Diharapkan pembaca akan mencontoh dan meneladani 

karakter tokoh yang baik. Ini berarti dengan memanfaatkan karya satra, siswa dapat membina 

dan mengembangkan kepribadiannya. Pengembangan kepribadian pada diri siswa dapat 

dipelajari dengan cara memanfaatkan novel sebagai media belajar dan pengembangan tokoh-

tokoh cerita. Jadi, karya sastra dapat memeberikan manfaat bagi kehidupan manusia karena 

sastra mengandung nilai-nilai yang dapat memecahkan masalah dirinya sebagai manusia dan 

nilai-nilai yang membina kepribadian manusia. 

Cerita yang diangkat ke dalam novel biasanya berkisar tentang kehidupan manusia 

dengan segala persoalannya. Novel sebenarnya fiksi yang memiliki jalan cerita yang sederhana, 

pelaku utamanay hanya sedikit. Terdiri dari (satu atau dua orang saja), keseluruhan ceritanya 

lebih terpusat , lebih kuat dari roman, tetapi lebih dramatis dari cerpen. Membaca novel 

merupakan kegiatan dalam mengikuti alur cerita yang mengisahkan kejadian-kejadian cerita dari 

awal dan bukan hanya mengetahui akhir dari suatu cerita. (arifin, 1986; 35). Timbulnya sebuah 

novel merupakan reaksi terhadap suatu keadaan atau realita yang dialami oleh sebagian orang.  

Sebuah karya sastra akan berkisah tentang seseorang atau beberapa orang. istilah 

penokohan sering disamakan dengan karakter. Kedua istilah ini masing-masing ditemukan pada 

teknik penampilan tokoh (A. Badrun, 1987; 87) dasar dari karakter dapat berarti pelaku cerita. 

Penyebutan nama tokoh dapat mengisyaratkan langsung pada watak tokoh. Watak atau karakter 

tidak lepas dari kepribadian manusia, berupa kombinasi antara badan dan jiwa manusia yang 

terwujud dengan adanya kekuatan serta aktivitas dalam diri manusia. tokoh adalah individu yang 

mengalami peristiwa yang berkelauan di dalam berbagai peristiwa cerita. Dalam sebuah novel, 
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pembaca berhadapan langsung dengan sejumlah tokoh yang mempunyai peran dan watak yang 

berbeda-beda. Dilihat dari segi peran atau tingkat pentingnya tokoh dalam sebuah cerita, ada 

tokoh yang ditampilkan terus menerus yang hampir mendominasi cerita. Sebaliknya, ada pula 

tokoh yang dimunculkan sesekali saja dalam cerita. Unsur kemunculan tokoh-tokoh tersebut 

menjadi ciri sehingga dapat dibedakannya tokoh menjadi dua yaitu tokoh utama dan tokoh 

tambahan. Burhan berpendapat, bahwa tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan 

penceritaannya. (1995; 176). Tokoh tambahan adalah tokoh pelengkap yang mendukung tokoh 

utama. Peran tokoh utama tidak akan berjalan dengan sempurna tanpa adanya tokoh tambahan.  

Burhan mengungkapkan teknik pelukisan tokoh dalam cerita dapat dilakukan melalui (1) 

teknik percakapan yaitu menggambarkan sifat-sifat tokoh yang bersangkutan, (2) teknik tingkah 

laku untuk menunjukan tingkah laku verbal yang berupa kata-kata tokoh yang dilakukan 

seseorang dalam wujud tindakan dan tingkah laku sebagai wujud reaksi, tanggapan, sifat, dan 

sikap yang mencerminkan sifat-sifat kediriannya. (3) Teknik pikiran dan perasaan, bagaimana 

keadaan dan jalan pikiran serta perasaaan, apa yang melintas dalam pikiran dan perasaan, (4) 

teknik arus kesadaran, aliran kesadaran berusaha menangkap dan mengungkapkan proses 

kehidupan batin yang memang hanya terjadi di batin, baik yang berada diambang kesadaran 

maupun ketaksadaran, termasuk kehidupan bawah sadar. (5) teknik reaksi tokoh yaitu sebagai 

reaksi tokoh terhadap suatu kejadian, masalah keadaan, kata, dan sikap tingkah laku orang lain. 

(6) teknik reaksi tokoh lain sebagai reaksi yang diberikan oleh tokoh lain terhadap tokoh utama 

yang berupa pandangan, pendapat, sikap, komnetar dll. (7) teknik pelukisan latar, suasana latar 

sekitar tokoh juga sering dipakai untuk melukiskan kediriannya. (8) teknik pelukisan fisik, 

keadaan fisik seseorang sering berkaitan dengan keadaan jiwanya, pelukisan keadaan fisik tokoh 

dalam kaitannya dengan penokohan, terasa penting terutama jika memiliki bentuk fisik khas 

sehingga pembaca dapat menggambarkan secara imajinatif. (Burhan, 1995) 

Prince dalam Patty mengungkapkan bahwa kepribadian adalah jumlah dari keseluruhan 

unsur biologis, kecenderungan, keinginan dan naluri individu dan juga disposisi serta 

kecendrungan yang berasal dari pengalaman.(Patty, 1982: 149). Istilah karakter sering 

disamakan dengan kepribadian, karenanya ilmu yang mempelajari personality disebut juga 

dengan caharacterology (watak). Hipocrates dalam Patty membagi tipe-tipe manusia dengan 

sifat melankonis (pemurung), koleris (lekas marah), dan flegmatik (tenang dan berhati dingin). 

(1982: 154-155).  

Dari pokok pikiran Hipocrates munculah penggolongan atau tipe-tipe perwatakan tokoh 

yaitu (1) orang nervous, mempunyai ciri orang yang tidak aktif, tidak mengolah kesandan cukup 

emosional, melupakan masa lalu dan hanya memikirkan masa yang akan datang. Tidak bisa 
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dipercaya, fantasi kuat, sangat implusif, kurang bersemangat, tidak praktis dan kurang pandai 

mengerti jiwa orang lain. (2) orang perasa, emosional, sentimental, pesimis, sering merasa sedih, 

tidak dapat menyelesaikan persoalan, sangat introver, sangat sosial, dan konservatif. (3) orang 

flegmatik, tanpa emosi, tenang, dingin, jarang merasa sedih tetapi tidak sanggup menikmati 

kegembiraan, pekerja keras, bekerja dengan teratur, nilai pekerjaan mereka tergantung dari 

tingginya intelegensi, dibidang keuangan mereka sangat pandai, ingatan kuat, isi pikiran sangat 

teratur, optimis, hemat, sebagai pahlawan. (4) orang sangunis, orang aktif, tanpa emosi, periang, 

hal yang tidak menyenangkan lekas dilupakan, sangat aktif, benci pada hal yang rutin dan suka 

bervariasi, lekas bosan, keputusan diambil cepat dan gampang, pintar, optimis, benci pada 

diskriminasi, dapat dipercaya, lekas percaya pada orang lain, tidak anti agama, tapi acuh tak acuh 

dalam bidang religi, suka pendidikan bebas. (5) orang choleris, orang yang aktif, bertindak keras, 

dalam beraktivitas sangat baik, dalam melakukan pekerjaan sangat tekun, aktivitas sering 

didorong dengan emosi, keputusan diambil dengan cepat dan tidak gampang diubah, tidak suka 

mengabdikan diri pada orang lain, ingatannya kuat dan sangat teliti, berpikir logis dan 

konsekuen, praktis, minat terhadap keagamaan, setia sebagai teman dan sahabat. (6) orang kuat, 

hidup dikuasai suatu ide, sulit memahami pikiran orang lain, tidak teliti, egois, suka hidup 

kekeluargaan, dalam bergaul kurang ramah, jujur, dapat dipercaya, imajinasi kuat. (7) orang 

amorf, kurang aktif, kurang peka terhadap rangsangan, sangat pasif, malas, pikiran lamban, suka 

menipu, riang gembira dan tidak pernah marah, tidak mau dipuji dan dihargai. (8) orang apatis, 

tanpa emosi, pesimis, melankolis, tidak toleran, kikir, pendiam dan jarang bergaul. (Brouwer, 

1984: 11-15) 

 

B. Metodologi Penelitian 

Metode yang dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif analisis isi kepribadian tokoh 

utama dalam novel. Fokus penelitian analisis kepribadian tokoh utama novel Sumirah karya H. 

Sunaryo, A.Y dan novel Gadis garut karya S. Ahmad Abdullah Assegaf. Analisis data yang 

dilakukan mengenai penampilan watak tokoh dan tipe perwatakan  teknik analisis data yang 

dilakukan yaitu (1) membaca novel Sumirah dan novel Gadis garut, (2) menentukan tokoh utama 

cerita pada kedua novel tersebut, (3) menganalisis perwatakan tokoh berdasarkan teknik 

penampilan, tipe perwatakan, (4) memasukan hasil analisis kedalam tabel, (5) menganalisis data 

yang telah terkumpul dengan cara membandingkan kepribadian tokoh utama dalam Sumirah dan 

novel Gadis Garut, (5) interpretasi data, (6) menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. 
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C. Pembahasan  

 Hasil penampilan perwatakan tokoh utama dalam novel Sumirah yang membangun 

wataknya terlihat dari 92 kalimat penunjang perwatakan. Dari kalimat-kalimat tersebut terdapat 

29 (31, 52%) kalimat yang menunjukan perwatakan melalui apa yang diperbuat tokoh utama, 18 

(19, 56%) kalimat melalui ucapan tokoh, 16 (17, 39%) kalimat melalui penggambaran fisik 

tokoh, 14 (15, 21%) kalimat melalui pikiran-pikirannya, dan 15 (16, 30%) kalimat melalui 

penerangan yang langsung diberikan oleh pengarangnya. 

Dalam novel Sumirah yang menjadi tokoh utamanya adalah Sumirah. Hal ini dapat 

terlihat pada apa yang diperbuatnya, melalui ucapan, melalui penggambaran fisik tokoh, melalui 

pikiran-pikirannya, dan melalui penerangan langsung. Dari data penampilan watak menunjukan 

bahwa Sumirah adalah seorang remaja yang berusia kurang lebih 17-18 tahun, yang mempunyai 

pemikiran dewasa. Sumirah seorang kakak yang baik yang sangat menyayangi adik-adiknya. 

Untuk meringankan kehidupan keluarganya Sumirah berusaha mencari pekerjaan yang akhirnya 

dia mendapatkan pekerjaan sampai akhirnya kebahagiaan menyertainya. Berdasarkan tipe 

perwatakan Sumirah digolongkan kedalam tipe orang flegmatik yang mempunyai ciri-ciri 

penyayang, penyabar, tanggap, pintar, cerdik, penuh perhitungan, ramah, ragu, perasa, optimis 

dan hemat. 

Data perwatakan tokoh Neng ditunjang oleh 76 pernyataan. Dari 76 pernyataan tersebut 

terdapat 12 ( 15, 78%) kalimat yang menunjukan watak tokoh melalui apa yang diperbuatnya, 27 

(35, 52%) kalimat melalui ucapan, 18 (23, 68%) kalimat melalui penggambaran fisik, 15 (19, 

73%) kalimat melalui pikiran-pikirannya, dan 5 (6, 57%) kalimat melalui penerangan langsung. 

Setelah melihat hasil analisis data, dalam novel Gadis Garut yang menjadi tokoh 

utamanya adalah Neng. Hal ini dapat terlihat pada apa yang diperbuatnya, melalui ucapan-

ucapan, melalui penggambaran fisik tokoh, melalui pikiran-pikirannya, dan melalui penerangan 

langsung. Dari data penampilan watak menunjukan Neng adalah seorang gadis remaja yang 

berusia kurang lebih 16-17 tahun. Neng, sedang mencari orang tuanya karena Neng sejak kecil 

telah tinggal bersama pamannya di Mesir. Setelah dewasa, Ia kembali ke desanya di Garut. Dari 

cerita inilah terjadi konflik yaitu Neng hendak dinikahkan oleh seorang bangsawan Belanda, 

tetapi Neng tidak menginginkannya disebabkan karena perbedaan akidah. Berdasarkan data tipe 

perwatakan Neng digolongkan ke dalam tipe orang sanguinis, yang mempunyai ciri-ciri tenang, 

pemalu, terbuka, suka akan kebenaran, lekas bosan, kurang berani, pintar, pemikir, mawas diri, 

ragu, optimis, memahami orang lain. 

Berdasarkan data perwatakan dan tipe perwatakan dapat dibandingkan antara tokoh 

Sumirah dan tokoh Neng, yaitu adanya persamaan diantara kedua tokoh utama tersebut, bahwa 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

331 
 
 

keduanya merupakan wanita muda yang berasal dari keluarga yang tidak berada, berkepribadian 

sederhana, serta mempunyai kecerdasan. Tokoh Sumirah dan tokoh Neng mempunyai nama 

panggilan yaitu Sumirah dipanggil sehari-harinya dengan panggilan Cucum sedangkan Neng 

adalah nama panggilan dari Syarifah. Selain itu keduanya sama-sama mempunyai ayah tiri dan 

mempunyai kekasih yang sangat menyayanginya. 

Dari persamaan kedua tokoh tersebut ada beberapa perbedaan diantaranya bahwa 

Sumirah tinggal di Jakarta, konflik yang dialami oleh Sumirah bahwa Ia ingin bekerja untuk 

meringankan beban orang tuanya, meskipun banyak rintangan yang diahadapinya. Neng adalah 

wanita keturunan Arab-Sunda, adanya percampuran ini, Neng dapat berbicara ke dua bahasa 

tersebut. konflik yang dialami Neng bahwa Ia tidak ingin dinikahkan oleh oarang yang tidak se 

iman dengan nya, dan Ia juga ingin mengetahui siapa ayah kandung yang sebenarnya bahwa Ia 

ingin mengetahui secara jelas keturunannya. 

 Tokoh Sumirah dan tokoh Neng mempunyai unsur kepribadian yang berbeda. Sumirah 

termasuk ke dalam tipe orang flegmatik, sedangkan Neng termasuk ke dalam tipe orang 

sanguinis. Dalam perwatakannya tokoh Sumirah sangat optimis dan selalu berusaha untuk 

mendapatkan satu hal  yang diinginkannya sedangkan Neng mempunyai watak yang periang dan 

termasuk ke dalam orang orang sanguinis. 

 

D. Kesimpulan  

Hasil penelitian tentang tipe perwatakan mengungkapkan bahwa tokoh Sumirah termasuk 

ke dalam orang yang bertipe flegmatik. Hal ini ditunjang oleh 28 kalimat yang menunjukan tipe 

perwatakan mempunyai sifat penyayang, sabar, tanggap, pintar, cerdik, penuh perhitungan, 

murah senyum, ramah, perasa, optimis, dan hemat. Ini terlihat dari kalimat-kalimat yang 

dianalisis dalam ciri-ciri orang flegmatik. 

 Hasil penelitian tentang tipe perwatakan mengungkapkan Neng termasuk ke dalam orang 

yang bertipe sanguinis. Hal ini didukung oleh 28 kalimat yang menunjukan tipe perwatakan 

mempunyai sifat tenang, pemalu, terbuka, suka akan kebenaran, sopan, lekas bosan, kurang 

berani, pintar, ragu, mau mengerti orang lain, serta optimis. Ini terlihat dari kalimat-kalimat yang 

telah dianalisis ke dalam ciri-ciri orang sanguinis. 

Setelah dilakukan analisis terhadap tokoh Sumirah dan tokoh Neng, mereka mempunyai 

persamaan dan perbedaan latar belakang kehidupan. Persamaan antara tokoh Sumirah dan tokoh 

Neng ialah ke duanya merupakan gadis belia yang berasal dari keluarga yang tidak berada. 

Berkepribadian sederhana serta mempunyai kecerdasan. Tokoh Sumirah dan tokoh Neng 

mempunyai nama panggilan yaitu Sumirah dipanggil sehari-harinya dengan panggilan Cucum 
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sedangkan Neng adalah nama panggilan dari tokoh Syarifah. Keduanya mempunyai ayah tiri. 

Selain itu, keduanya sama-sama mempunyai kekasih yang sangat menyanginya. 

Selain persamaan ada pula perbedaan di antara kedua tokoh tersebut. perbedaan antara 

tokoh Sumirah dan tokoh Neng dalam hal konflik kehidupan mereka. Sumirah tinggal di Jakarta. 

Dia mempunyai tiga orang adik tiri Rosdiana, Imam, dan Rusdi. Ayah kandung Sumirah telah 

meninggal ketika Sumirah ketika Sumirah masih kecil. Ibunya menikah kembali, dan pada 

akhirnya sering timbul pertengkaran ibu dengan ayah tirinya, disebabkan karena rasa rendah diri 

ayah tiri terhadap ibunya Sumirah yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Ayahnya 

mulai tidak memperdulikan keluarga dan hanya berfoya-foya di meja judi. Untuk meringankan 

beban ibunya walaupun hanya mengandalkan ijazah SMA Sumirah berusaha mencari pekerjaan. 

Dalam mencari pekerjaan, Sumirah mendapat pekerjaan menjadi Baby Sitter, dan Sumirah 

menerima hal itu dengan ikhlas. Ketika Sumirah sedang bekerja tiba-tiba majikannya datang dan 

ingin memperkosanya, dengan kecerdikan dan taktik hal itu dapat digagalkan oleh Sumirah. 

Bersamaan dengan kejadian tersebut muncul Widianto putra majikannya, Widianto merasa 

curiga terhadap ayahnya dan menasehati Sumirah agar berhati-hati terhadap ayanhnya yang mata 

keranjang. Kejadian pemerkosaan tidak hanya terjadi di tempatnya bekerja tetapi di rumahpun 

demikian juga. Ayah tirinya ingin memperkosa. Kejadian tersebut dapat digagalkan berkat 

kecerdikan dan kepandaian Sumirah. 

Akhirnya Sumirah tidak lagi menjadi baby Sitter, tetapi telah mendapatkan sebagai staf 

administrasi disebuah perusahaan. Kehidupan perekonomian keluarga Sumirah berangsur-angsur 

membaik. Ayah tirinya mulai menyadari akann kekeliruannya dan berjanji kepada Sumirah 

untuk dapat bertanggungjawab terhadap keluarganya. Mantan majikannya dulupun mulai 

menyadari dan merestui hubungan anaknya dengan Sumirah. 

Dalam novel Gadis Garut yang tokoh utamanya adalah Neng gadis Sunda keturunan 

Arab. Neng tinggal bersama pamannya di Mesir, kemudian setelah dewasa Neng kembali ke 

Garut berkumpul dengan ibunya Minah dan ayahnya Rusna. Kepada ibunya Neng mengatakan 

bahwa ia tidak dapat berbahasa Sunda hanya dapat berbahasa Arab saja. Neng meminta kepada 

orang tuanya untuk dapat belajar bahasa Sunda di sekolah, di sana mereka bertemu dengan 

bangsawan belanda Van Redjk yang tertarik ketika melihat Neng. Van Redjk meminta Neng 

agar mau menjadi istrinya.untuk maksud tersebut, Van Redjk memberikan uang kepada orang 

tua Neng, dan Neng tidak mau menerima tawaran itu karena tidak ingin mempunyai suami yang 

tidak seiman denganya. Neng tidak senang dengan perlakuan orang tuanya yang hanya 

mengharapkan harta Van Radjk, tanpa berpikir akan akibat yang ditimbulkan, Neng meminta 

pertolongan H.Mukhti, dan Neng merasa kecewa ternyata H.mukhti orang yang diharapkan 
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malah membantu orang tuanya. Neng lari dari rumahnya meminta bantuan pemilik kedai. 

Pemilik kedai itu bernama Rosidah, dan meminta Rosidah untuk memberikan surat kepada 

Abdullah, ketika Abdullah membaca surat dari Neng, Abdullah bergerak untuk membantunya.  

Neng ke rumah Abdullah untuk meminta pertolongannya, tetapi setelah sampai disana 

Neng tidak bertemu Abdullah, malah sebaliknya, Neng diusir oleh penjaga rumahnya. Abdullah 

ketika mengetahui Neng diusir menjadi marah dan berbalik mengusir pembantunya. Abdullah 

merasa putus asa karena tidak menemukan Neng kembali dan mendapat kabar bahwa Neng telah 

meninggal. Akhirnya Abdullah kembali ke Mesir dan menikah di sana. Perkawinan Abdullah 

tidak bahagia karena tidak ada rasa cinta diantara keduanya.neng mengetahui bahwa abdullah 

tidak bahagia, kemudian meminta Abdullah untuk kembali ke Garut dan memberitahukan bahwa 

Neng sebenarnya masih hidup dan banyak surat- surat Neng yang ditunjukkan untuk Abdullah 

tidak disampaika. Mendengar Neng masih hidup, Abdullah merasa gembira bahwa ia akan 

bertemu kembali dengan Neng. dalam perjalananya ke Garut ia bertemu dengan seorang Arab 

yang diketahui orang tersebut ternyata pamanya yang sudah lama menghilang, kemudian 

Abdullah meminta pamannya untuk tingal bersama denganya. Neng gembira karena bertemu 

kembali dengan Abdullah, kemudian Neng mendapat penjelasan ibunya bahwa Neng memang 

anaknya sedangkan Rusna bukanlah ayah kandungnya. Mendengar  penuturan itu Neng ingin 

mengetahui siapa ayah kandungnya, ibunya lalu menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang 

Arab  yang ketika itu sedang menuntut ilmu dan bertemu denganya. Setelah menikah ayah Neng 

pergi berlayar, sedangkan Minah ketika itu sedang mengandung sampai Neng lahir pun ayahnya 

tidak pernah kembali lagi, ketika menceritakan kisah tersebut Minah melihat paman Abdullah 

seperti suaminya yang telah lama menghilang, ternyata diketahui bahwa pamannya Abdullah 

adalah ayah Neng, karena Minah melihat ada tanda yang menunjukkan  sesuatu di badan 

pamanya Abdullah. Hati Neng merasa gembira karena telah diketahui ayahnya seorang 

keturunan yang mulia. Neng bahagia  karena telah kembalinya Abdullah dan telah mengetahui 

siapa ayah kandungnya. 
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Abstract 

 
Literary work is a reflection of the situation of a society that is expressed by the author through 

his work. One form of literary works is song lyrics. Beside for entertainment, song lyrics consist 

of some implied meanings. Therefore, the study of the lyrics is an interesting study to observe. 

A critical international young musician voicing this is Maher Zain. Moreover, this paper 

examines the work entitled “Hold My Hand” by using using post-colonialism approach. This 

study applies content analysis method. The result of the analysis shows the rejection of aspects 

such as the post-colonial Subaltern and The Other (Liyan). 

 

Keywords: post-colonialism, lyrics of song ”Hold My Hand”, study of literature 

 

A. Pendahuluan 

Karya sastra merupakan cermin kehidupan kehidupan yang bersumber dari lingkungan, 

kehidupan yang dialami, disaksikan, didengar bahkan dibaca oleh pengarang, kemudian 

disampaikan oleh pengarang kepada pembaca dengan menggunakan bahasa sebagai media untuk 

menghubungkan keduanya. Lirik lagu juga merupakan bagian dari karya sastra. Lirik lagu 

sebagai salah satu unsur pembangun dalam lagu atau musik dapat dikategorikan sebagai puisi 

dalam karya sastra.  

Hal tersebut dinyatakan dalam beberapa pengertian berikut. Depdiknas (2008) 

menjelaskan bahwa lirik adalah karya sastra (puisi) yang berisi curahan perasaan pribadi. 

Menurut Semi (1984:95) lirik adalah puisi yang sangat pendek yang mengapresiasikan emosi. 

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lirik lagu merupakan sebuah media 

penyampaian ide atau gagasan dari seorang pencipta lagu kepada pendengarnya. Sebagai media 

penyampaian pesan, sudah seharusnya bahasa yang digunakan dalam lirik lagu tersebut bersifat 

komunikatif dan berisi pesan yang positif.  

Maher Zain sebagai seorang musisi muda yang sangat populer saat ini, tergelitik untuk 

menciptakan syair-syair yang menyuarakan fenomena-fenomena yang ada disekitarnya. Sebagai 

seorang muslim, dia juga menyebarkan pesan-pesan kemanusian berdasarkan suri tauladan dari 

Rasulullah Muhammad saw.  

Salah satu lagu yang hit pada tahun 2010 dari album ”Thank You Allah” adalah Hold My 

Hand. Lagu ini berisikan semangat kemanusian yang menentang adanya penindasan. Hal itu 

terlihat dari setiap lirik yang dinyanyikan. Dalam lirik lagu ini, terasa pilu dan menyedihkan 

mailto:frimadhonas@gmail.com
mailto:wina.pbis@gmail.com
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dengan terjadinya tindakan kekerasan saling membunuh dan menindas. Adanya kezolim dari 

kaum Superior kepada inferior, kaum yang ingin menjajah terhadap yang dijajah, yang merasa 

berkuasa terhadap yang dianggap lemah. Lirik lagu itu diteruskan dengan semangat untuk saling 

menyadari bahwa manusia itu sama di muka bumi dan mengajak hidup saling berdampingan 

serta berpegang tangan satu sama lain. Lirik lagu itu menyuarakan persamaan hak antara Barat 

dan Timur, Hitam dan Putih dalam sebuah kehidupan harmoni. 

 

B. Metode Penelitian 

       Dalam penelitian ini, digunakan  pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan konten 

analisis yang bersifat deskriptif, di mana diinterpretasikan  hasil penelitian a terhadap isi pesan  

dalam syair lagu “Hold My Hand” (Maher Zain). Diawali dengan adanya minat untuk mengkaji 

secara mendalam terhadap munculnya suatu fenomena tertentu, dengan di dukung oleh   teori 

dan konseptualisasi  atas fenomena tersebut. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode analisis isi kualitatif.  

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang di mulai dengan mendefinisikan konsep-

konsep yang sangat umum. Analisis isi media kualitatif lebih banyak dipakai untuk meneliti 

dokumen yang dapat berupa teks, gambar, simbol, untuk memahami budaya dari suatu konteks 

sosial tertentu. Dalam analisis isi media kualitatif semua jenis data atau dokumen yang dianalisis 

lebih cenderung di sebut dengan istilah ”Text”.  Model yang digunakan adalah analisis semiotik 

yang merupakan wacana teks yang erat hubungannya dengan bahasa. Secara terminologi 

semiotika adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda. Tanda-tanda 

tersebut menyampaikan suatu informasi baik secara verbal maupun nonverbal sehingga bersifat 

komunikatif. Semiotik memandang komunikasi sebagai pembangkitan makna dalam pesan, 

Makna bukanlah konsep yang mutlak dan statis yang bisa ditemukan dalam kemasan pesan. 

Dalam kajian semiotik ini berupaya menguak makna dari penggunaan tanda-tanda yang ada 

hingga pada tataran ideologi yang tersembunyi dibalik penggunaan tanda itu sendiri (Bungin, 

2001:137). 

  

C. Pembahasan 

1. Pendekatan Poskolonialisme 

Kata kolonialisme, menurut Oxford English Dictionary (OED) via Loomba berasal dari kata 

Latin/Romawi ‘colonia’ yang berarti ‘tanah pertanian’ atau ‘pemukiman’, dan mengacu kepada 

orang-orang Romawi yang bermukim di negeri-negeri lain tetapi masih mempertahankan 

kewarganegaraan mereka (Loomba, 2003). Berarti, kolonialisme yang secara etimologis tidak 

mengandung arti penjajahan, melainkan hanya semacam wilayah atau perkampungan, 
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mempunyai konotasi negatif sesudah terjadinya interaksi yang tidak seimbang antara pendatang 

baru dengan penduduk lama. Loomba menjelaskan bahwa dalam pembentukan pemukiman baru 

terjadi hubungan yang kompleks dan traumatik dalam sejarah antara penduduk lama dengan 

pendatang baru yang terkadang ditandai dengan usaha membubarkan dan membentuk kembali 

komunitas-komunitas yang sudah ada di sana dengan praktik tidak menyenangkan. 

Selanjutnya, Ashcroft (2003:xxii) menjabarkan penggunaan istilah poskolonial adalah 

untuk mencakup seluruh kebudayaan yang pernah mengalami kekuasaan imperial dari sejarah 

awal kolonisasi hingga kurun waktu sekarang. Hal ini disebabkan oleh adanya kontinuitas 

‘penjajahan’ yang terus berlangsung sejak dimulainya agresi imperial bangsa Eropa hingga 

sekarang ini.Berdasarkan pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa poskolonial tidak hanya 

dibatasi pada fenomena yang terjadi pada masa pascakolonial saja, tetapi juga meliputi masa 

kolonial. 

Konsep dasar post-kolonialisme tidak bisa dilepaskan dari pemahaman ulang tentang 

orientalisme yang dibedah oleh Edward Said (2002:3) dalam karyanya Orientalisme yang 

pertama kali terbit pada tahun 1978. Said mengungkapkan orientalisme adalah suatu gaya 

berpikir yang didasarkan pada pembedaan ontologis dan epistimologis yang dibuat antara 

‘Timur’ (the orient) dan (hampir selalu) ‘Barat’ (the Occodent). Orientalisme dianalisis sebagai 

lembaga hukum untuk berurusan dengan dunia Timur, berhubungan dengannya dengan membuat 

pertanyaan-pertanyaan tentangnya, memberwenangkan pandangan-pandangan tentangnya, 

mendeskripsikannya, dengan mengajarinya, menjadikannya sebagai tempat pemukiman dan 

memerintahnya. Pendeknya, orientalisme sebagai gaya Barat untuk mendominasi, menata 

kembali dan menguasai Timur. 

Hal itu sejalan dengan yang dikemukan Emzir dan Rohman (2015:85), post-kolonialisme 

mulai hangat dibicarakan ketika Edward Said menerbitkan buku yang berjudul Orientalism pada 

tahun 1978. Said membedakan tiga penggunaan istilah “orientalisme” yaitu, pertama, 

menunjukkan periode hubungan budaya dan politik antara Eropa (Barat) dan Asia (Timur); 

kedua, istilah penggunan yang menunjukkan studi akademik yang berkaitan dengan bahasa dan 

budaya Asia yang perjanjiannya dilaksanakan pada awal abad ke-19; ketiga, berkaitan dengan 

pandangan stereotipe terhadap Asia timur yang dikembangkan oleh para ahli (penulis Barat). 

Hal itu diperkuat oleh Ratna, tesis utama Said dalam Orientalisme adalah hubungan 

antara pengetahuan dengan kekuasaan sebagaimana diintroduksi oleh Foucault melalui The 

Archeology of Knowledge dan Discipline and Punish. Dalam hal ini Ratna (2008:84) 

menganggap bahwa timur diproduksi sebagai pengetahuan yang tidak semata-mata ilmu 
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melainkan kolonialisme itu sendiri, di dalamnya terdapat misi politis, landasan ideologi dan 

kepentingan-kepentingankolonial. 

Dipertegas oleh   Said dalam Emzir dan Rohman (2015:87-88), bahwa orang-orang Eropa 

pada abad ke-19 mencoba menjustifikasi penakhlukan teritorial mereka dengan menyebarkan 

keyakinan yang palsu, yang disebut “orientalisme, yaitu bentukan stereotipe untuk orang-orang 

non-Eropa seperti malas, tidak berdaya, amoral secara seksual, tidak bertanggung jawab dan liar 

dan sebagainya.  

Teori dari Makaryk mendefinisikan postkolonial sebagai kumpulan strategi teoretis dan 

kritis yang digunakan untuk meneliti kebudayaan seperti sastra, politik, dan sejarah dari negara-

negara bekas koloni-koloni Eropa dan hubungan negara-negara itu dengan belah dunia sisanya. 

Hal itu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan post-kolonialisme adalah cara-cara 

yang digunakan untuk menganalisis berbagai gejala kultural, seperti: sejarah, politik, ekonomi, 

sastra, dan berbagai dokumen lainnya, yang terjadi di negara-negara bekas koloni Eropamodern 

(Faruk, 2007:14). 

Beberapa konsep mendasar dalam istilah poskolonial: 

a. Subaltern 

Pertama-tama digunakan oleh Gayatri C. Spivak. Subaltern adalah kelas sosial yang 

rendah, terdholimi. Semua orang yang tidak diklasifikasikan sebagai elit. Elit adalah 

semua orang-orang dominan, asing maupun pribumi (Loomba, 2003:224). 

b. The Other (Liyan) 

Konsep ini hampir sama dengan subaltern, yakni orang-orang atau komunitas diluar 

mainstream. Mereka yang bukan dari golongan kita (we) dominan. 

c. Hibriditas 

Hasil persinggungan kultur yang membuahkan bentuk baru. Manusia-manusia 

inlander/pribumi/kulit hitam, namun memitoskan barat. Macaulay memberikan contoh 

kongkrit sebuah kelas orang-orang, yang darah dan warnanya India, tetapi selera, opini, 

moral, dan inteleknya Inggris (Loomba, 2003:224). Premis dasarnya tentusaja adalah 

bahwa orang-orang india meniru tetapi tidak berhasil sepenuhnya memproduksi nilai-

nilai Inggris. 

d.  Creol 

Munculnya satu bentuk bahasa tertentu yang dihasilkan dari percampuran dua bahasa. 

Kreolisasi menekankan bahasa sebagai sebuah praktik kultural dan penciptaan bentuk-

bentuk ekspresi baru yang penting bagi bahasa itu sendiri (Gandhi, 2001:viii). 
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2. Post-Kolonialisme dan Sastra 

Post-kolonialisme kerap digunakan sebagai sebuah pendekatan dalam analisis sastra. 

Tulisan-tulisan yang dikaji umumnya merupakantulisan-tulisan  dari budaya  bangsa-bangsa 

yang pernah dijajah seperti Australia, Selandia Baru, Afrika, Amerika Selatan dan bangsa-

bangsa bekas jajahan lain atau masyarakat yang dulu didominasi. Kacamata  atau pendekatan 

yang digunakan di luar pendekatan yang berdasarkan tradisi “orang kulit putih”(bekas 

bangsa penjajah) yang memiliki latar belakang budaya, politik, filsafat dan budaya Eropa. 

Oleh para kritikus Marxis, kajian sastra semacam ini sering disebut sebagai sastra dunia 

ketiga,namun istilah ini dianggap merendahkan (Emzir dan Rohman, 2015:86).  

Pada abad ke-20 teori-teori yang berorientasi pada strukturalisme mendominasi kajian 

sastra.Pada paruh abad ke-20, teori-teori strukturalisme yang mendasarkan kajiannya hanya 

sebatas objek sastra itu telah mencapai puncaknya. Perkembangan teori sastra selanjutnya, 

berputar haluan dan dalam kecepatan yang luar biasa memunculkan sejumlah teori-teori yang 

seringkali satu sama lain saling berseberangan dan saling mengisi. 

Poskolonial merupakan kajian terhadap karya-karya sastra (dan bidang yang lain) yang 

berkaitan dengan praktik kolonialisme atau imperialisme baik secara sinkronik maupun 

diakronik. Kajian poskolonial berusaha membongkar selubung praktik kolonialisme di balik 

sejumlah karya sastra sebagai superstruktur dari suatu kekuasaan, kekuasaan kolonial.Sastra 

dipandang memiliki kekuatan baik sebagai pembentuk hegemoni kekuasan atau sebaliknya 

sebagai konter hegemoni. 

Seperti yang diungkap Said dalam Orientalisme, ada sejumlah karya sastra dalam dunia 

Barat yang turut memperkuat hegemoni Barat dalam memandang Timur (Orient). Sejumlah 

karya seni itu telah melegitimasi praktik kolonialisme bangsa Barat atas kebiadaban 

Timur.Penjajahan adalah sesuatu yang alamiah, bahkan semacam tugas bagi Barat untuk 

memberadabkan bangsa Timur.Kajian Said ini memangberangkat dari teori hegemoni Gramscian 

dan teori diskursus Foucaultian. 

Menurut Said, kebudayaan dan politik pada kasus kolonialisme telah bekerja sama, 

secara sengaja ataupun tidak, melahirkan suatu sistem dominasi yang melibatkan bukan hanya 

meriam dan serdadu tetapi suatu kedaulatan yang melampaui bentuk-bentuk, kiasan dan 

imajinasi penguasa dan yang dikuasai. Hasilnya adalah suatu visi yang mengaskan bahwa bangsa 

Eropa bukan hanya berhak, melainkan wajib untuk berkuasa.Argumen utama dosen kritik sastra 

Universitas Columbia AS ini adalah bahwa kekuasaan imperial Barat selalu menemui 

perlawanan terhadap imperium. 
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Apa yang dilakukan Said dalam sejumlah bukunya dalam menelanjangi praktik-praktik 

poskolonial tersebut selain berangkat dari teori hegemoni sebetulnya juga berawal dari konsep 

diskursus-nya Foucault. Dalam pengertian intelektual Prancis yang tampil plontos ini, diskursus 

(yang sering diindonesiakan menjadi wacana) adalah cara menghasilkan pengetahuan, beserta 

praktik sosial yang menyertainya, bentuk subjektivitas yang terbentuk darinya, relasi kekuasaan 

yang ada di balik pengetahuan dan praktik sosial tersebut, serta saling keterkaitan di antara 

semua aspek ini. 

Dengan cakupan pengertian seperti ini, Foucault menulis salah satu judul bukunya 

dengan Power/Knowledge, kekuasaan dan pengetahuan seperti dua sisi mata uang.Kekuasaan 

(dan sekaligus pengetahuan) bukanlah sebuah entitas atau kapasitas yang dapat dimiliki oleh satu 

orang atau lembaga, melainkan sebuah jaringan yang tersebardi mana-mana dan selalu bergerak 

atau bergeser. 

 

3. Syair Lagu sebagai Karya Sastra 

Syair lagu merupakan karya sastra yang disenangi oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan 

syair lagu mempunyai daya pikat dari segi keindahan bahasa, tema dan susunan kalimat juga 

rangkaian musiknya. Unsur seni yang dimiliki oleh sebuah syair lagu akan mampu menggugah 

jiwa seseorang karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai rasa keindahan. Seni 

merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. 

Menurut Plato musik merupakan suatu hukum moral, memberi jiwa kepada alam, memberi 

sayap kepada pikiran dan imajinasi, member kegembiraan dan dan kehidupan kepada kesedihan. 

Musik adalah esensi keteraturan (Merrit, 1996:1).   

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa musik dapat menciptakan sebuah lagu. Sebuah 

lagu yang dinyanyikan biasanya terdiri dari tiga komponen yang saling melengkapi dan saling 

bergantung. Komponen tersebut antara lain paduan alat musik atau instrument, suara atau vokal 

dan yang terakhir lirik lagunya. Instrument dan  kekuatan vokal penyanyi adalah sebagai tubuh 

sedangkan lirik lagu adalah jiwa atau nyawa adalah penggambaran musik itu sendiri. Apabila 

melihat realita saat ini banyak seni musik yang popular seperti musik pop, musik dangdut, musik 

rock, dan musik religi. 

Bukan hanya nadanya yang indah akan tetapi syairnya yang bermakna dan syarat akan 

pesan moral. Maka dari itu Islam mempertahankan keagungan musik dan seluruh aspeknya yang 

dapat menenangkan pikiran. Musik sebagai salah satu faktor pendukung dakwah yang menitik 

beratkan pada unsur keindahan yang diharapakan mampu membawa manusia kepada perubahan 

kearah perbaikan. Pesan dakwah yang dikemas dalam syair lagu akan lebih mudah diterima dan 
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keefektifan pesan dakwah pun dengan sangat mudah untuk dicapai. Dengan demikian, pesan 

dakwah dapat tersampaikan secara menyeluruh disamping itu musik juga dapat membentuk jiwa 

bagi pendengarnya (Mulyani, 2003:13). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa lirik lagu dapat menjadi sarana atau media komunikasi 

untuk mencerminkan realitas sosial yang beredar di masyarakat. Lirik lagu dapat pula sebagai 

sarana untuk sosialisasi dan pelestarian terhadap sikap atau nilai. Oleh karena itu ketika sebuah 

lirik lagu diperdengarkan kepada khalayak juga mempunyai tanggung jawab yang besar atas 

tersebar luasnya. Syair lagu merupakan susunan dari bahasa dengan kandungan gagasan yang 

dikombinasikan dengan estetika dan irama dalam pelantunannya, gagasan yang akan 

disampaikan dalam lirik lagu memiliki keistiwewahan tersendiri. Syair lagu senantiasa terkait 

dengan gagasan yang ingin disampaikan oleh penuturnya untuk mempengaruhi objek. Hal 

tersebut dikarenakan dalam melakukan komunikasi manusia memiliki tujuan yang 

diinginkannya. Musik digambarkan sebagai salah satu bentuk murni ekspresi emosi. Musik 

mengandung berbagai keindahan, variasi insensitas dan modulasi bunyi yang luas, hal ini sesuai 

dengan komponen-komponen emosi manusia. Kepekaan akan rasa indah timbul melalui 

pengalaman yang dapat diperoleh dari menghayati musik. Kepekaan adalah unsur yang penting 

guna mengarahkan kepribadian dan meningkatkan kualitas hidup.  

Salah satu hal yang terpenting dalam sebuah musik adalah keberadaan lirik lagunya, 

karena melalui lirik penyampaian pesan yang merupakan ekspresi terhadap apapun yang ia 

rasakan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, dimana ia ikut 

berinteraksi di dalamnya. Jadi sebuah lirik lagu bukanlah rangkaian kata-kata indah semata, 

tetapi lebih dari itu lirik lagu merupakan representasi dari realitas yang dilihat atau dirasakanoleh 

si pencipta. Realitas inilah yang mengilhami  seorang pencipta dalam membuat lirik lagu.  

 

4. Tinjauan Lirik  “Hold My Hand” melalui Pendekatan Poskolonialisme 

 Kajian sastra berkaitan dengan pandangan para penganut poskolonialisme yang tersirat 

dalam lirik lagu “Hold My Hand”. Bagaimana para penganut paham poskolonialisme mengkritik 

terhadap relasi kuasa. Berikut ini pembahasannya. 

a. Profil  Maher Zain 

 

http://3.bp.blogspot.com/-27c9naYPslA/TjP0TuLMN3I/AAAAAAAAABs/loVbIJbt7gg/s1600/185581_252867768075401_158670224161823_960347_798326_n.jpg
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Maher Zain adalah penyanyi yang namanya berangkat di kenal di semua dunia karena 

buatan lagu-lagu nya serta pula album yang dia launching bernuansa islami. Maher Zain tak 

memerlukan saat yang lama untuk jadi penyanyi populer sebentar sesudah album pertama nya 

keluar yang berjudul “Thank You Allah” di tahun 2009 serta di album ini berisikan tiga 

belas lagu barat terbaru unggulan serta penuh lagu di album ini jadi hits yang benar-benar 

popular. Bukan sekedar bernanyi lagu di album nya tetapi Maher Zain pula terlibat sendiri ketika 

membuat tulisan serta pula membuat seluruhnya lagunya maka lagu itu bakal jadi benar-benar 

khusus dinyanyikan dengan hati. 

 Sesudah berhasil melaunching album pertama nya lalu Maher Zain melaunching album 

ke-2 nya di thn 2012 dgn nama album “Forgive Me” yang berisikan empat belas lagu unggulan 

serta pula bonus dua lagu terbaru untuk album Indonesia serta Malaysia. Album ke-2 Maher Zain 

juga benar-benar laku manis dipasaran serta angka penjualan pada Maher Zain amatlah 

mengagumkan meraih platinum. Ini adalah pencapaian yang benar-benar mengagumkan 

untuk Maher Zain dapat berkarya dgn benar-benar baik serta jadi penyanyi populer sekarang ini. 

Cerita serta kegigihan seseorang Maher Zain dapat diri sendiri buat jadi motivasi serta pula 

semangat untuk selalu membuahkan karya-karya paling baik.  

Maher Zain adalah seorang musisi yang sangat terkenal di negara Swedia tak hanya 

musisi terkanal iya juga menjadi produser musik asal Lebanon yang lahir pada th 1982. Kini 

keluarganya besar atau beralih untuk tinggal di Swedia saat Maher Zein berusia kurang lebih 

delapan tahun saat kanak-kanak dan dia juga meneruskan sekolahnya di Negara Swedia. Saat 

berumur sepuluh tahun dia memiliki hoby memaikan keyboard sampai bisa menguasainya. 

Maher Zein setelah dewasanya masuk kampus dan  mendapatkan prestasi gelar sarjana dalam 

Aeronautical Engineering. 

Maher Zaen Sering kali bernyayi di larut malam sampai dengan teman-teman sarjananya 

di mana mereka bernyanyi dan menulis kata-kata untuk di nyanyikan dan bereksperimen dengan 

musik yang di bawakannya  yang  diinspirasikan oleh ayahnya. Bakat Maher Zein sebagai musisi 

turun dari ayahnya yang  juga seorang musisi terkenal di kota Tripoli negara Lebanon. 

Bakat Maher Zaen dalam bermusik sudah terlihat sejak dia masih muda dengan menjadi 

produser musik di Swedia.  Maher Zein mengatakan “Saya benar-benar menyukai dunia musik, 

tetapi saya tak suka pada beberapa hal yang ada di sekilingnya, seperti ada yang salah dengan hal 

semacam ini. ”Selanjutnya Maher Zain menemukann jawabannya dari keraguannya dalam 

bermusik dia tergabung dalam Komunitas Muslim yang ada di Stokholm. Sejak itu Maher Zain 

juga mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dikerjakan di masjid serta dia merasa di sinilah 

makna suatu rumah baginya. 

http://www.ocimblog.com/2012/09/tangga-lagu-barat-terbaru.html
http://www.ocimblog.com/2011/07/100-tangga-lagu-indonesia-terbaru-bulan.html
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Maher Zain merasa bersyukur pada akhirnya bisa menemukan  langkah-langkah yang 

tepat, serta Ia merasa saat ini gilirannya untuk menolong orang lain lewat musik untuk 

melakukan hal yang sama. “Jika saya mempunyai satu hal yang mana saya mau berikan pada 

orang diluar sana, bahwasanya amatlah gampang untuk lihat jalan yang benar bila kita cuma 

buka mata serta lihat dengan benar, itu yang berlangsung padaku.” 

Saat terlibat untuk sesaat untuk produser musik, Maher Zain dikenalkan ke RedOne, 

seseorang produser musik didunia musik di Swedia. Maher Zain mulai bekerja dengan RedOne 

serta lalu bergeser ke New York. Pada Januari 2009, Maher Zain mulai bekerja pada album 

pertamanya serta di tanda tangani dengan Awakening Records. 

Maher Zain sudah berperan serta konser gratis di Bahrain, serta juga di konser Spring di 

Kampus Amerika di Kairo, Mesir. Album Maher Zain yang pertama berjudul “Thank You 

Allah” menempati peringkat pertama di Dunia Amazon grafik Musik serta sembilan tempat di 

chart R &B.   Januari 2010,  lagu berjudul “Ya Nabi Salam Alayka” sudah sukses memenangkan 

gelar untuk lagu paling baik pada tahun 2009 dalam kontes musik yang diadakan oleh Nujoom 

FM. 

Video musik teranyar Maher Zain “The Chosen One” menceritakan cerita kehidupan 

serta ajaran Nabi Muhammad SAW yang didasarkan pada perdamaian, terdaftar di Los Angeles. 

Maher Zain saat ini membawa musik Islam ke tingkat yang lebih tinggi semoga dengan adanya 

lagu-lagu islami kita bisa merenungkan kata-kata dan hikmah dalam kata-katanya. Semoga 

Maher Zain terus istiqomah serta terus melahirkan karya-karya Islami, serta kita dapat 

mencontoh kegigihan beliau dalam menegakkan Syiar Islam di seluruh dunia,  

Pada Januari 2010, Maher Zain memenangkan lagu terbaik 'Ya Nabi Salam Alayka', 

Nujoom FM, stasiun arus utama musik terbesar di Timur Tengah. Ia mengalahkan lain atas 

penyanyi grafik yang termasuk tapi tidak terbatas untuk Hussein Al-Jismi, Mohammed Mounir 

dan Sami Yusuf (.  http://www.biografiku.com/2011/09/biografi-maher-zain.html). 

 

b. Identifikasi dan analisis Lirik  “Hold My Hand” melalui Pendekatan Poskolonialisme 

Data primer merupakan data-data yang berkaitan langsung dalam penelitian. Dalam hal ini 

adalah teks lirik lagu Hold My Hand yang menjadi sentral informasi dalam menggali data 

sekaligus sebagai obyek penelitian. Pada bagian ini akan disajikan beberapa lirik lagu Hold My 

Hand (Maher Zein) yang terkait dengan topik bahasan  sebagai materi utama dalam melakukan 

analisis menggunakan pendekatan berorientasi terbatas pada konteks Post-Kolonialisme.  Pada 

bagian ini akan dideskripsikan  identifikasi  telaah lirik lagu tersebut  berdasarkan orientasi 

pendekatan konteksnya. Identifikasi dilakukan merupaka bentuk penentangan terhadap aspek-
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aspek poskolonialsime yang muncul dalam lirik lagu tersebut. Artinya tanda centang (√) 

diberikan kepada kolom-kolom yang menjadi kritikan yang muncul dalam syair lagu.  

 Berdasarkan hasil identifikasi terhadap lirik lagu “Hold My Hand” (Maher Zein) 

ditemukan bahwa penandaan (√) terdapat pada kritikan penentangan/penolakan pada aspek-

aspek poskolonialisme. Penandaan ditemukan pada aspek subaltern dan the other (liyan). 

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, subaltern merupakan adalah kelas sosial yang rendah dan 

terzolimi.  Artinya, lirik lagu yang disampaikan Maher Zain dalam Hold My Hand menentang 

praktek-praktek terhadap penindasan yang dilakukan para Superior kepada Interior. Sebagai 

contoh pada lirik sebagai berikut. 

I hear the flower’s kinda crying loud 

Did we really turn out blind 

We don’t see that we keep hurting each other no 

All we do is just fight The breeze’s sound in sad 

 

Lirik lagu tersebut mendeskripsikan betapa pilunya tangisan yang terdengar dari kehidupan yang 

dulunya harmoni dan indah. Namun saat ini tidak ada yang peduli bahkan tertutup mata ahtinya. 

Tak seorang pun peduli dengan kekerasan satu sama lain bahkan tetap berkelahi dalam larutan 

kesedihan yang mendalam.  

 Sementara itu, untuk penolakan  terhadap aspek the other (liyan),  terlihat kritikan 

bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di dunia hanya sementara harus saling 

menghargai dan tidak ada pertentangan di antara kita. Perbedaan yang terjadi jangan membuat 

kita saling membenci, namun tetaplah hidup berdampingan sebagai tetangga satu sama lainnya 

dan marilah bergandeng tangan. Hal it terlihat pada contoh lirik berikut ini. 

Now we share the same bright sun, 

The same round moon 

Why don’t we share the same love 

I’m always gonna be your neighbor 

There’s only one small planet where to be 

So I’m always gonna be your neighbor 

 

Dari urain di atas dapat disimpulkan bahwa penggambaran pada tiap-tiap bagiannya, 

memang tidak bisa serta merta dianggap sebagai sebuah sikap karya utuh. Namun bila 

dikontekskan satu persatu, lirik ini merupakan karya sastra yang sangat kental dalam 

memperjuangkan nilai kemanusian agar menyadari dampak buruk yang dihasilkan oleh 

kolonialisme. Pengarang masih mampu memberikan corak yang khas terhadap proses pembelaan 

dan perjuangannya. Simbol-simbol dari bahasa metafora yang digunakan Maher Zain 

menunjukkan bentuk “satire” terhadap kekerasan yang terjadi disebabkan adanya penindasan dan 

perbedaan etnis, ras, dan agama.  
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 Lirik lagu secara disadari maupun tidak disadari dekat dengan lingkungan dan pengalaman 

pencipta lagu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Maher Zain lahir di Libanon yang dulunya 

pernah mengalami perang etnis. Seperti ilustrasi berikut. 

Lebanon merupakan salah satu negar kecil di Timur Tengah dengan luas yang hanya 

mencapai 10.400 kilometer persegi dan mempunyai keanekaragaman budaya dan etnisitas. 

Berada di tepi Laut Tengah menjadikan negeri ini sebagai tempat transit arus perdagangan lintas 

benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Selain itu Lebanon juga dikenal karena panorama alamnya 

yang menawan sehingga menarik hati para wisatawan asing untuk berkunjung ke sana. Hal itulah 

yang membuat perekonomian Lebanon mengalami kemajuan sejak merdeka dari Prancis pada 

tahun 1943. 

Sayangnya kondisi semacam itu tidak berlangsung lama, Lebanon segera berubah menjadi 

negeri yang penuh dengan konflik bersenjata.Rakyat disana seoleh tidak ditakdirkan untuk bisa 

hidup tenang, aman, dan nyaman. Berbagai macam pergolakan terjadi yang tidak jarang 

memakan korban jiwa dan merusak infrastruktur yang ada. Salah satu konflik yang paling 

menyita perhatian adalah perang saudara yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1975-1990. 

Sejak saat itulah Lebanon tidak lagi menjadi surganya para wisata dan berubah menjadi medan 

pertempuran yang seakan siap melumpuhkan siapa saja. 

Yang kemudian menarik untuk dibahas lebih mendalam adalah kompleksitas konflik 

tersebut, mulai dari permasalahan yang terjadi didalamnya sampai pihak-pihak yang terlibat, 

baik langsung maupun tidak langsung. Karena jika memang murni merupakan perang saudara 

mengapa membutuhkan waktu yang begitu lama untuk mengakhirinya. Perang saudara yang 

berlangsung selama 15 tahun itu sebenarnya bukanlah peristiwa yang pertama. Sebelumnya pada 

tahun 1860 dan 1958 sudah pernah terjadi hal serupa tetapi keduanya hanya berlangsung selama 

beberapa bulan saja dan murni terjadi karena perselisihan antar sekte. 

            Selain itu, perang saudara di Lebanon ini menunjukkan bahwa pandangan kaum realis 

tradisional bahwa aktor utama dalam peperang adalah negara, tidak lagi terbukti. Perang tidak 

lagi terjadi antar negara(interstate) saja namun juga dapat terjadi di dalam negara (intrastate). 

Dalam Perang Lebanon, kita akan melihat bagaimana kelompok – kelompok di dalam negara 

memperjuangkan kepentingannya dengan saling menyerang satu sama lain. Prinsip saling 

mengalahkan dan menaklukkan, seperti yang terjadi dalam perang antar negara, 

diimplementasikan dalam wilayah yang lebih lebih sempit, yaitu di dalam negara itu sendiri. 

Perang saudara terjadi disebakan oleh Negara Barat dalam hal ini Amerika yang sengaja 

melakukan politk adu domba untuk kepentingan Amerika  untuk menguasai perminyakan di 
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sana. Apayang dilakukan Amerika ini merupakan bentuk kolonialisme terhadap ekspansi negara 

jajahan. 

 Apa yang terjadi di Libanon akan mempengaruhi sisi kejiwaan dan pemikiran Maher 

Zain kecil. Apa yang dirasakan bisa menjadi ungkapan pengarang dalam lirik lagu. Lirik lagu 

yang diekspresikan berupa penolakan terhadap kolonialisme dan dampak negatifnya. 

Berikut adalah beberapa alasan mengapa teori postkolonial mampu mengungkap 

masalah-masalah tersembunyi yang terkandung di balik kenyataan yang pernah terjadi:  

a. Secara definitif, post-kolonialisme menaruh perhatian untuk menganalisis era kolonial.  

b. Post-kolonialisme memiliki kaitan erat dengan nasionalisme. Teori post-kolonial 

dianggap dapat memberikan pemahaman terhadap masing-masing pribadi agar selalu 

mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan, kepentingan golongan di atas 

kepentingan pribadi. 

c. Sebagai teori baru, sebagai varian post-strukturalisme, post-kolonialisme 

memperjuangkan narasi kecil, menggalang kekuatan dari bawah sekaligus belajar dari 

masa lampau untuk menuju masa depan. 

d. Post-kolonialisme membangkitkan kesadaran bahwa penjajahan bukan semata-mata 

dalam bentuk fisik, melainkan psike. Model penjajahan terakhir masih berlanjut. 

e. Post-kolonialisme bukan semata-mata teori melainkan suatu kesadaran itu sendiri, bahwa 

masih banyak kesadaran besar yang harus dilakukan, seperti memerangi imperialisme, 

orientalisme, rasialisme, dan berbagai bentuk hegemoni lainnya, baik material maupun 

spiritual, baik yang berasal dari bangsa asing maupun bangsa sendiri. 

 

D. Simpulan dan Saran 

Lirik lagu juga merupakan bagian dari karya sastra yang juga merupakan cermin 

kehidupan masyarakat dan pandangan pengarang lagu terhadap lingkungan di sekitarnya. Telaah 

sastra dilakukan pada lagu Maher Zain yang berjudul Hold My Hand untuk menganalisis dan 

menginterpretasikan lirik lagu tersebut berdasarkan konteks terciptanya lirik lagu itu. Hasil 

identifikasi dan analisis ditemukan adanya penolakan terhadap aspek-aspek poskolonialisme 

seperti subaltern dan the other (liyan). Post-kolonialisme bukan semata-mata teori melainkan 

suatu kesadaran itu sendiri, bahwa masih banyak kesadaran besar yang harus dilakukan, seperti 

memerangi imperialisme, orientalisme, rasialisme, dan berbagai bentuk hegemoni lainnya, baik 

material maupun spiritual, baik yang berasal dari bangsa asing maupun bangsa sendiri. 
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Hasil penelitian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pembaca dan peneliti lainnya yang 

tertarik meneliti hal-hal yang berkaitan dengan poskolonialisme. Penelitian ini masih banyak 

ruang rumpang yang perlu diperbaiki dan dijadikan kajian berikutnya. 
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Abstract 

 

Short story as literature creation is an expression of literature writer feeling about his/ her life 

reality.  One of life realities is continuous conflict in society or in family life.  One of family 

conflict has been written by Najib Kailani in his short story with title "Qalbu Imraatin" (Woman 

Heart). This story told about destiny of a wife who her husband was very aggressive.  

Aggressiveness is behavior that hurts, attacks someone with strictness, physically, physically, or 

verbal. Realizing aggressive behavior in literature creation needs a relevant approach that is 

literature physiological approach. Therefore, this research aims to know about what, how, and 

effect of prominent figure aggressive behavior in short story book "Qalbu Imraatin" (Woman 

Heart) written by Najib Kailani. 

 

Keywords: short story, family conflict, aggressive, literature physiology, Qalbu Imraatin (woman  

                   heart), Najib Kailani  

 

A. Pendahuluan 

Pembahasan mengenai gangguan perilaku tokoh dalam karya sastra merupakan upaya 

memahami manusia dalam realita. Didalam ilmu psikologi, ciri-ciri gangguan perilaku 

seseorang terlihat dalam bentuk emosi-emosi yang eksplosif, agresif atau kompulsif. Di era 

globalisasi ini, banyak sekali terlihat penyimpangan perilaku manusia seperti iri,  histeris, putus 

asa, pembunuhan, perselingkuhan, korupsi bahkan tertawa sendirian pun sudah merupakan 

pelengkap dan bunga rampai kehidupan. Sigmund Freud dalam ( Mujianto, 1992: 231) 

misalnya, menganggap bahwa tertawa di zaman modern mendapat dimensi baru yang 

ditafsirkannya sebagai denyut antisosial. Kecemasan, kepanikan, keputusasaan, dan  agresif 

semuanya merupakan realitas penyimpangan perilaku. 

Cerpen Qalbu Imraatin (Hati Perempuan) karya Najib Kailani ini bercerita tentang 

ketulusan dan kesabaran hati seorang istri dari seorang suami yang berperilaku Agresi. Suami 

yang selalu menyakiti istrinya. Perilaku agresi ini disebabkan karena keluarga ini tidak 

mempunyai anak. Najib Kailani sebagai seorang sastrawan yang berprofesi dokter dan berlatar 

belakang santri sangat apik dan piawai merangkai cerita ini. Dominasi perilaku agresi suami 

dalam cerpen ini menarik untuk diteliti agar amanat sebuah karya sastra dapat memberikan 

pencerahan jiwa bagi masyarakat umum.   

Psikologi sastra merupakan dua kajian yang berbeda satu sama lain bila kedua kajian itu 

dilakukan secara terpisah. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk jiwa manusia 

mailto:zuriyati_sastra@yahoo.com
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(Iswanto, 1991:2), sementara sastra adalah seni dan juga berbicara tentang manusia dengan 

segala permasalahannya termasuk masalah kejiwaan. Pertautan antara ilmu psikologi dan seni 

sastra, lahirlah sebuah pendekatan yang bernama psikologi sastra. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa psikologi sastra adalah sebuah pendekatan yang tepat untuk pengkajian karya 

sastra yang berdimensi dan berperspektif kejiwaan seperti cerpen Qalbu Imraatin (Hati 

Perempuan) ini. 

Secara teoretis psikologi sastra adalah pendekatan penelitian sastra yang diarahkan 

kepada empat aspek, yaitu  psikologi pengarang, proses penciptaan sastra, kaidah-kaidah 

psikologi yang terdapat dalam karya sastra. dan pengaruhnya terhadap jiwa pembaca. (Wellek, 

1995:90). Penelitian ini lebih ditujukan untuk menerapkan teori yang berhubungan dengan aspek 

ketiga, yaitu relevansi kaidah psikologi dalam cerpen Qalbu Imraatin dengan cara mengamati 

karakter tokoh-tokoh, konflik, alur, dan latar cerita. Seberapa jauh analisis ini dapat 

menggambarkan gangguan perilaku agresi tokoh dalam cerpen tersebut. Menurut Endaswara  

(2003:98)  bahwa peneliti psikologi sastra hendaknya mampu menggali sistem berpikir, logika, 

angan-angan, dan cita-cita hidup yang ekspresif dan tidak sekadar rasionalisasi hidup. Perilaku 

agresif ditinjau dari dimensi sebab,akibat dan solusi, merupakan dominasi permasalahan yang 

diteliti.   

 Adapun teknik yang digunakan dalam pendekatan psikologi sastra untuk memahami 

gangguan perilaku  tokoh dalam cerpen Qalbu Imraatin adalah teknik interpretasi. Interpretasi 

menurut (Luxemburg 1991: 10-25) mutlak diperlukan untuk memahami teks-teks sastra, karena 

kita tidak mungkin menggali maksud pengarang yang sebenarnya. Dengan kata lain interpretasi 

teks sastra adalah cara membaca dan menjelaskan teks sastra dengan sistematis dan lengkap.  

Cerpen sebagai karya sastra merupakan ungkapan perasaan sastrawan tentang hasil 

evaluasinya mengenai fenomena kehidupan. Aziz mengatakan  األدب مرأة الحياة (sastra adalah 

cermin kehidupan). Selanjutnya Aziz (1405 H:9) menjelaskan bahwa:   

فّن من الفنون الجميلة التي تصّور الحياة و أحداثها بما فيها من أفراح و أتراح، وأمال و أالم، من خالل ما ألدب )القّصة( ا

 يختلج في نفس األديب ويجيش فيها من عواطف وأفكار، بأسلوب جميل، وصورة بديعة، وخيال رائع.

 Sastra (cerpen) merupakan salah satu bentuk seni yang indah dalam menggambarkan 

peristiwa kehidupan baik kisah suka atau duka, harapan atau kepedihan yang mendorong 

pengarang untuk mengungkapkan kembali dengan ungkapan yang dalam, simbol yang 

bermakna, dan imajinasi yang halus.  Pendapat yang sama dikemukakan oleh Redyanto (2005:9) 

bahwa Sastra adalah karya seni yang bersifat kreatif dan estetis. Adapun fungsi sastra menurut 

Luxemburg dalam Redyanto (2005:11) adalah cermin kehidupan. Memahami pendapat tersebut 

peneliti dapat memahami bahwa bila dalam kehidupan nyata ada manusia yang berkarakter baik 
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dan berkarakter buruk sudah tentu demikian juga halnya manusia dalam karya sastra. Kedua 

karakter tersebutlah sebagai penyebab konflik yang berkepanjangan dalam hidup ini. Konflik 

yang berkepanjangan itu menurut  (Daradjat, 1994: 35-49) merupakan penyebab dari gangguan 

psikis manusia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa seseorang yang berperilaku agresi 

adalah seseorang yang berada dalam kumpulan keadaan yang tidak normal. Dalam kehidupan 

ini, mengapa manusia di era globalisasi ini banyak yang berperilaku agresi?  Mengapa justru di 

saat kondisi ekonomi, kultural, dan sosial semakin maju, justru banyak kehidupan keluarga 

menjadi berantakan dan bercerai berai. Salah satu bentuk penyimpangan perilaku manusia dalam 

merespon konflik kehidupan adalah perilaku agresi.  

Satu diantara sekian banyak konflik keluarga di wilayah Timur Tengah tepatnya di Mesir, 

telah diabadikan oleh Najib Kailani dalam sebuah cerpennya yang berjudul Qalbu Imraatin (Hati 

seorang Perempuan). Ceritanya dirangkai  dalam kontek sastra yang sufis, islamis, religius dan 

profertis. Ada dua tokoh yang sama kuat karakternya. Seorang istri pemeran tokoh protagonis 

hidup berdampingan sekian lama dengan seorang suami yang berperan sebagai tokoh antagonis. 

Tokoh protagonis tidak menjadi fokus penelitian ini. Dengan kata lain penelitian lebih 

difokuskan keadan suaminya yang antagonis dengan perilaku agresinya yang luar biasa.  

 Secara difinitif Agression is a Physical or verbal behavior intended to hurt someone 

(Myers, 2010: 355). Agresi adalah tingkah laku yang bertujuan untuk menyakiti makhluk hidup 

lain. (Robert A. Baron, 2005: 137). Murray (2008) menyatakan bahwasanya agresi adalah 

kebutuhan untuk menyerang, memperkosa atau melukai orang lain, untuk meremehkan, 

merugikan, mengganggu, membahayakan, merusak, menjahati, mengejek, mencemooh atau 

menuduh secara jahat, menghukum berat ( Chaplin, 2008: 15). Agresivitas adalah kecendrungan 

habitual (yang dibiasakan) untuk memamerkan permusuhan (provokator), pernyataan diri secara 

tegas, penonjolan diri (narsisme), penuntutan atau pemaksaan diri; pengejaran dengan penuh 

semangat suatu cita-cita, dominansi social, kekuasaan social, khususnya yang diterapkan secara 

ekstrem ( Chaplin, 2008: 16). Sementara Syamsu Yusuf (2004:36) mengatakan bahwa agresi itu 

terefleksi dalam bentuk-bentuk tingkah laku verval dan non verbal. Verbal seperti berkata kasar, 

bertengkar, panggilan dengan nama yang jelek, jawaban yang kasar, sarkasme (Perkataan yang 

menyakitkan hati, dan kritikan yang tajam. Sementara contoh yang non verbal, diantaranya: 

menolak, melanggar aturan (tidak disiplin), memberontak, berkelahi (tawuran), mendominasi 

orang lain dan membunuh.  

 Sementara itu, masih menurut Syamsu Yusuf bahwa ada beberapa hal sebagai pencetus 

seseorang menjadi agresif, yaitu: a) fisik: penyakit yang tidak sembuh-sembuh; b) psikis: ketidak 

mampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti rasa aman, kasih sayang, kebebasan dan pengakuan 
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social; dan c) sosial: orang tua yang sangat memanjakan, hubungan keluarga yang tidak 

harmonis, kegagalan dalam pernikahan, pemutusan hubungan kerja. 

Dari beberapa pendapat tersebut, disimpulkan bahwa agresi merupakan suatu perilaku 

dengan maksud untuk melukai atau menyakiti atau menyerang seseorang dengan kekerasan, baik 

kekersan pisik, psikis maupun verbal, baik dengan adanya tujuan atau tanpa tujuan. Dengan 

demikian masalah prilaku agresi yang terlihat secara lahiriah pada hakikitnya  adalah permasalah 

jiwa yang tidak beres. Dengan demikian pembahasan tentang agresi merupakan kajian dalam 

ranah psikologi. Selanjutnya, agresivitas seseorang tidaklah terjadi tanpa sebab akibat.  

Di antara penyebab seseorang berperilaku agresi adalah krisis atau perasaan tertekan 

yang terlalu lama, baik ketertekanan yang terjadi dalam diri individu maupun yang disebabkan 

oleh konflik sosial. Perilaku agresi yang banyak terjadi di zaman modern ini bukan hanya terjadi 

di lingkungan masyarakat tapi juga dalam rumah tangga. Tidak sedikit suami yang menyakiti 

istrinya, menelantarkan dan tidak menghargai pengorbanan perempuan sebagai istri yang 

mendampingi hidupnya. 

 

B. Pembahasan 

1. Bentuk Agresi Tokoh dalam Cerpen Qalbu Imraatin (Hati Perempuan) 

Agresi merupakan perilaku seseorang yang diarahkan untuk menyakiti seseorang baik 

secara pisik, psikis maupun verbal karena adanya faktor penyebab baik yang bersumber dari diri 

pribadi, sosial dan situasional. Berdasarkan teori yang sudah dikemukakan dapat dikatakan 

bahwa dalam cerpen Qalbu Imraatin terdapat  tokoh suami yang selalu menyakiti istrinya. 

Dialah tokoh berperilaku agresi yang dimaksud dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya hasil 

dan pembahasa penelitian akan dikemukakan sebagai brikut:  

a. Agresi  Psikis dan Agresi Verbal 

1) “Bukan hanya rasa sepi dan hampa yang ditanggungnya, tapi perlakuan zalim dan 

hina yang lebih membunuhnya”. 

2) “Suaminya menghabiskan harinya di kantor. Sepulang dari kantor, dia 

menghampaskan badan ke kasur dan tenggelam dalam tidur nyenyaknya sampai 

pagi.  

3) Bahkan sering pula dia pulang ke rumah sudah larut malam dalam keadaan mabuk 

dan bicara tidak karuan. Hampir setiap malam dia begadang. Caci makinya pun 

sudah menyimpang kian kemari”. 

Menyimak pernyataan diatas tergambar betapa suaminya yang bernama salim telah 

membuat jiwa istrinya tertekan. Kata-kata “sepi dan hampa” menunjukkan suaminya ada 
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bagaikan tiada. Betapa sang istri merasa bagaikan dalam penjara yang gelap. Bukan hanya itu, 

tapi juga caci maki (sarkasme) yang tidak henti-hentinya dia tujukan kepada istrinya.  

b. Determinan Perilaku Agresi dalam Cerpen Qalbu Imraatin (Hati Perempuan) 

1) Determinan Sosial dalam Bentuk Frustrasi 

Frustrasi adalah perasaan seseorang ketika sesuatu atau seseorang menghalanginya untuk 

mendapatkan apa yang dia inginkan atau diharapkan. Frustrasi menurut Kartini (1983:41) dapat 

mengakibatkan berbagai macam perilaku. Bisa  bernilai positif dan bisa pula bernilai negatif. 

Bernilai positif kalau frustrasi merupakan  titik tolak bagi perjuangan yang baru. Bernilai negatif 

bila frustrasi itu merusak dan menimbulkan disorganisasi dalam diri seseorang sehingga 

menimbulkan gangguan keperibadian. 

Setelah dipahami dengan saksama cerpen Qalbu Imraatin (Hati Perempuan), dapat 

dikatakan bahwa agresi tokoh suami disebabkan oleh penyakit “mandul” yang dialaminya yang 

divonis oleh dokter bahwa kemandulan itu tidak bisa diobati. Di sisi lain keinginannya untuk 

mendapat anak semakin tidak bisa tertahan. Frustrasi yang hebat ini telah merusak perilakunya 

menjadi seorang yang agresi. Sangat disesalkan yang menjadi korbanya adalah istrinya yang 

sangat mencintanya. 

Dengan demikian, dapat pula dipahami bahwa frustrasi itu tidak hanya disebabkan 

kemiskinan, namun bisa menimpa siapa saja. Kalau dari segi kekayaan, tokoh cerita yang 

menjadi fokus dalam penelitian sudah memiliki segala-galanya. Kalimat berikut menggambarkan 

bahwa sang tokoh hidup dalam kemewahan: 

“... Mereka punya harta harta yang berlimpah, punya villa yang megah, pendingin 

ruangan, perabot rumah yang serba mewah dan tiga orang pembantu rumah tangga...” 

2) Determinan Sosial dalam Bentuk Provokasi Langsung 

Menurut Robert (2005: 145), baik provokasi pisik, psikis maupun verbal dari orang lain 

merupakan penyebab yang kuat terjadinya perilaku agresi. Maksudnya bila seseorang menerima 

parlakuan agresi baik berupa ketidak adilan, ucapan sarkastis atau kekerasan pisik, jarang sekali 

seseorang mengalah. Biasanya dia akan membalas dengan agresi yang lebih kuat dari  agresi 

yang diterimanya. Paling kurang menyamakannya. Namun di dalam cerpen Qalbu Imraatin, 

sang Istri mencoba membela diri. Pembelaan ini membuat perilaku agresi Salim semakin 

menjadi-jadi. Dalam cerpen yang berjudul Qalbu Imraatin ini terdapat provokasi langsung 

secara verbal yang menjadi pemicu kuat dari agresi tokoh Salim terhadap tokoh Laila (istri 

Salim), hal ini dapat dibuktikan dengan adanya percakapan keduanya sebagai berikut: 
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 “Aku harus punya anak! Harus”, bentak Salim. 

 “Dan bagaimana dengan aku? Terus terang, aku hanya mencintaimu sementara 

kau masih memikirkan perempuan lain”, jawab Laila. 

 Dia kembali meneguk air dan berkata dengan marah. 

 “Perempuan mandul tak obahnya pohon yang tak berbua Hanya api yang pantas 

untuknya. Dia harus dibakar”. 

Percakapan singkat di atas dapat dianalisis bahwasanya provokasi verbal yang 

dilontarkan tokoh Salim memicu perilaku agresi verbal tokoh Laila dan kembali dilakukan oleh 

Salim, sehingga dapat terbukti bahwasanya seseorang yang mendapatkan provokasi baik verbal 

maupun fisik lebih cendrung membalas dari pada mengalah. Dari dialog di atas tersirat bahwa 

Salim akan mencari istri lagi yang dapat memberikan anak. Namun pernyataan Laila bahwa dia 

sangat mencintai salim dan tidak ingin suaminya pindah kelain hati, justru membuat perilaku 

agresinya muncul dengan kata-kata penghinaan ““Perempuan mandul tak obahnya pohon yang 

tak berbuah. Hanya api yang pantas untuknya. Dia harus dibakar”. 

3) Determinan Sosial dalam Bentuk Agresi yang Dipindahkan (Displaced Aggression) 

Orang yang sebelumnya diprovokasi secara kuat tetapi tidak  melakukan agresi akan 

memberikan respon yang sangat kuat pada provokasi ringan, hal itu berarti memindahkan agresi 

pada target yang benar-benar tidak bersalah, (Robert, 2005: 145). Keputusan dokter tentang 

keadaan dirinya yang mandul dan tipis harapan untuk bisa diobati,  merupakan provokasi awal 

yang kuat, akan tetapi Salim tidak dapat membalas keputusan tersebut dengan perilaku agresi 

kepada dokter itu, sehingga tokoh Salim memindahkan perilaku agresinya kepada istrinya Laila. 

Salim berbohong kepada istrinya. Dia membalikan fakta dengan mengatakan bahwa bukan dia 

yang mandul tapi istrinya. Inilah yang disebut dengan displaced aggression dalam cerpen 

berjudul Qalbu Imraatin (Hati Perempuan) ini. 

4) Determinan Pribadi dalam Bentuk Perilaku Tyipe A 

Dalam istilah psikologi, huruf A berarti tipe  keperibadian agresi yang berbentuk  

keperibadian sangat kompetitif dan ambisius, selalu terburu-buru, mudah tersinggung dan 

agresif. Karekteristik ini dalam istilah psikologi sebagai pola perilaku Tipe A (Type A behavior 

pattern). Tipe A adalah individu yang benar-benar agresi dengan tujuan utamanya adalah 

melakukan kekerasan pada korban (Robert, 2005: 151). Dengan landasan pernyataan tersebut 

penulis dapat menganalisis bahwasanya tokoh Salim dalam cerpen Qalbu Imraatin (Hati 

perempuan) memiliki pola perilaku tipe A, dapat dibuktikan dengan ciri-ciri tokoh Salim sebagai 

berikut: (1) Ambisius dan penonjolan diri (Narsisme), (2) Selalu terburu-buru menyalahkan 
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orang yang dia sakiti, marah-marah dan mendustai kata hatinya sendiri. (3) melimpahkan 

kesalahannya kepada orang lain.  

(a) Penonjolan Diri (Narsisme) 

“Aku tidak mau dikatakan seorang laki-laki lemah. Selama ini aku mampu mendapatkan 

apa saja yang aku inginkan. Selalu”. 

“Aku akan setia padamu selama-lamanya”, jawab Laila. 

“Itu tidak penting. Itu sudah jelas. Tak mungkin kau mampu menolaknya karena kau 

perempuan”, kata Salim dengan lantang. 

(b) Kekerasan verbal dalam bentuk penghinaan dan penghakiman  

““Perempuan mandul tak obahnya pohon yang tak berbuah. Hanya api yang pantas 

untuknya. Dia harus dibakar”. 

Dengan landasan yang telah dismpaikan sebelumnya, maka kutipan diatas  

menggambarkan bahwa tokoh Salim adalah sosok suami yang narsis. Dia mengatakan bahwa 

dialah yang paling hebat. Bagi dia kesetiaan seorang istri hanyalah suatu keharusan yang tidak 

bisa dipertaruhkan untuk kegagalannya memperoleh anak. Seorang istri memang saharusnya 

setia dan kesetiaan itu tidak perlu dihargai. Kodrat istri adalah melahirkan, kalau tidak bisa 

melahirkan berarti dia istri yang perlu dihukum dan dicaci maki. Selain kutipan diatas masih 

banyak perlakuan, dan perkataan Salim yang mencerminkan perilaku narsis dan arogans. Bila 

ada orang termasuk istrinya ingin mnyamakan atau merendahkan dirinya, dia langsung 

tersinggung dan perilaku agresinya langsung muncul.  

(c)  Atribut Hostile 

Orang yang memiliki bias atribusional hostile yang tinggi jarang mempersepsikan 

tindakan hostile (maksud) orang lain sebagai ketidaksengajaan, namun segera mengasumsikan 

bahwa tindakan ketidak sengajaan orang lain sebagai sesuatu yang disengaja. Dalam istilah 

agama ialah apa yang disebut suuzhann (buruk sangka). Tapi bukan hanya sebatas 

“menyangka”, tapi membalasnya dengan perilaku agresi.  David (2010:152).  

 “Demikian hari-hari yang berat dan melelahkan berlalu dan sekian lama 

pula dia seperti anak kecil yang tak berdaya. Dia dituduh berbuat dosa yang 

sama sekali tidak pernah dilakukannya. Tak obahnya orang yang suci digantung 

di tiang gantungan”. 

Dari kutipan diatas peneliti menganalisis bahwa telah terjadi atribusi hostile pada 

perilaku tokoh Salim yaitu mempersepsikan tokoh Laila (istrinya) senantiasa berupaya untuk 

menyakitinya. Kesetiaan dan pengorbanan Laila pun sudah dianggap sebagai cara Laila untuk 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

355 
 
 

menyakitinya. Dengan berlalunya waktu, Laila pun merasa lelah menghadapi perilaku suaminya. 

Salim memperlakukan istrinya sebagai makhluk yang sangat tergantung kepadanya.  

(d)  Perbedaan Gender 

Perbedaan gender dalam agresi lebih dominan jika diprovokasi dibanding dengan tidak 

adanya provokasi. Dengan kata lain, pria secara signifikan lebih cenderung berperilaku agresi 

dari pada wanita. Robert (2005:135)  

“Apa saja yang dilakukan Laila selalu jadi objek kemarahannya mulai dari baju 

tidur, ikat rambut sampai dandan wajahnya. Pada hal dulu, semuanya itu 

membuat dia terpesona dan senang”. 

 “Laila tidak bodoh menangkap ujung pembicaraan suaminya. Memang 

demikian tabiat laki-laki pada umumnya. Dia pasti memikirkan perempuan lain. 

Dugaannya tepat sehingga kemarahan pun memaksa dia untuk berkata. 

 “Hal ini bukan tanggung jawabku sendiri, Salim”. 

“Kenapa tidak? Bukankah kau yang hamil dan melahirkan. Mustahil aku bisa 

menggantikannya”, jawab suaminya. 

Dari kutipan di atas dapat dianalisis bahwa laki-laki secara signifikan cenderung lebih 

banyak melakukan perilaku agresi kapada orang lain tanpa adanya provokasi. Dalam cerpen ini, 

tidak ada tanda-tanda atau perilaku Laila yang memancing agresivitas suaminya. Namun 

suaminya selalu saja berperilaku agresif kepada istrinya mesiki tidak dalam bentuk agresi pisik. 

Tapi bukankah agresi verbal dan agresi psikis tidak kurang sadisnya baik dimata hukum atau di 

mata Tuhan. 

5) Determinan Sosial dari Dampak Suhu Udara 

Tinggi rendahnya perilaku agresi bisa juga dipicu oleh tinggi rendahnya suatu daerah 

atau suatu dimensi. (Robert, 2005: 155-158) . Tapi ini tidak permanen dan tidak mutlak. 

Maksudnya Agressi masih tetap tinggi meski suhu sudah turun atau sebaliknya. Dalam cerpen 

Qalbu Imraatin ini terlihat ada pengaruh Suhu terhadap agresi tokoh Salim. 

“Ketika padang pasir menghijau ya Salim, aku merasa benar-benar hidup, 

harapan yang indah bernyanyi di kalbuku dan kegembiraan mengusir airmata 

duka”. 

Tapi Salim menyangkal dan terus marah-marah sambil berkata: 

“Aku harus punya anak” 

Semua orang sudah tahu bahwa suhu padang pasir itu bukan main panasnya. Namun 

Laila mengtakan hijau sebagai simbol teduh dan tidak panas. Dari dimensi waktu, suasana teduh 

yang dimaksud Laila adalah suasana kemesraan yang dia rasakan di awal pernikahan mereka itu. 
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Dengan demikian, bisa saja suhu tidak berpengaruh kepada agresi Laila, namun sangat 

berpengaruh bagi agresi  tokoh Salim. Disaat rasa benci mulai terbersit dalam hati ditambah suhu 

udara yang tinggi, saat itulah embrio agresi mulai tumbuh dan berkembang. Perilaku agresi 

seseorang akan terus berkuasa selama api kebencian tidak segera dipadamkan.  

6) Determinan Sosial dari Dampak Alkohol 

Dalam beberapa eksperimen menyataka bahwa orang yang mengkonsumsi alkohol secara 

berlebihan akan mabok, bertindak lebih agresif dan akan merespon provokasi secara berlebihan 

dari pada orang yang tidak mengkonsumsi alkohol.  

Dalam cerpen Qalbu Imraatin, memang tokoh Salim hampir setiap malam meminum 

alkohol. Dengan demikian hasil eksperimen itu terbukti bahwa perilaku agresif akan meningkat 

dengan banyaknya mengkonsumsi alkohol. 

“Suaminya menghabiskan harinya di kantor. Sepulang dari kantor, dia 

menghampaskan badan ke kasur dan tenggelam dalam tidur nyenyaknya sampai 

pagi. Bahkan sering pula dia pulang ke rumah sudah larut malam dalam keadaan 

mabuk dan bicara tidak karuan. Hampir setiap malam dia begadang. Caci makinya 

pun sudah menyimpang kian kemari 

Ada dua kata kunci yang perlu dicermati dari kutipan diatas  yaitu alkohol dan caci 

maki. Setiap kali Salim dalam keadaan mabok sekian kali pula dia mencerca dan menghina 

istrinya. Kutipan diatas menggambarkan agresi psikhis dan agresi varbal. Setelah seharian 

bekerja di kantor, lalu pulang dan tanpa bicara apa-apa dia langsung tidur dengan 

nyenyaknya. Ini merupakan agresi psikis, sementara caci maki merupakan agresi verbal.  

 

2. Pencegahan dan Pengendalian Agresi 

a. Hukuman 

Seseorang yang berperilaku agresi selayaknya diberikan hukuman atau ancaman seperti: 

akan membawa ke lembaga bantuan hukum, diancam untuk dilaporkan keatasannya, atau ke 

media massa. Namun dalam cerpen ini Laila sebagai istri yang baik dan sabar tidak memberikan 

hukuman atau ancaman kepada suaminya, meskipu hanya untuk tujuan memberikan effek jera. 

b. Katarsis 

Pencegahan atau pengendalian agresi melalui katarsis ini adalah dengan memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada seseorang yang berperilaku agresi.  Biarkan saja selagi 

tidak mengancam nyawa dan akhirnya akan mencapai klimaksnya. Menurut pendekatan katarsis 

ini, akhirnya agresi itu akan berhenti atau sembuh sendiri. 
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Pendekatan itulah yang dipakai Laila untuk mengendalikan agresi suaminya. Dalam cerpen 

Qalbu Imraatin ini Laila menghadapi agresi suaminya dengan pendekatan katarsis ini. Dia 

hadapi dengan sabar. Semarah apapun perlakuan Salim, sekasar apapun hinaan yang dia terima, 

Laila tidak membalasnya dengan agresi pula. Akhirnya, Salim insaf juga bahkan hampir saja dia 

bertekuk lutut dihadapan istrinya. Rumah tanggapun kembali rukun. Hampir seluruh cerita dari 

awal dipenuhi perilaku agresi suaminya. Berikut ini ada beberapa kata-kata Laila untuk  

meredam atau mengendalikan agresi suaminya.  

 “Kita harus sabar, ya Salim.” 

“Dan bagimana dengan aku?? Terus terang, aku hanya mencintaimu sementara kau masih 

memikirkan perempuan lain.” 

“Begitu lah tabiat laki-laki. Dia pasti memikirkan perempuan lain”. 

“Laila ingin meneriakkan kebenaran tapi tidak tega membeberkan keangkuhan laki-laki,”. 

“Dengan perasaan terhina dia pergi ke dapur. Demikianlah hari-hari yang berat dan 

melelahkan berlalu dan sekian lama pula dia seperti anak kecil yang tak berdaya. Dia 

dituduh berbuat dosa yang sama sekali tidak pernah dilakukannya.”  

“Tapi apapun yang terjadi, Laila selalu berupaya untuk membunuh perasaan marahnya”. 

Tapi tetap saja dia memilih kepasrahan dan kesabaran. Biarlah suaminya berbuat kegilaan 

dengan menginjak-injak harga dirinya, benci dan jijik melihatnya, akan tetap diterimanya 

dengan rendah hati”. 

“Dengan perasaan terkejut, namun dengan wajah tenang dihadapinya kenyataan pahit itu 

tanpa gemetar. Dia berbisik dengan sedih.” 

c. Intervensi Kognitif 

Pengendalian agresi dengan cara ini adalah dengan pemberian maaf yang seikhlas-

ikhlasnya kepada seseorang yang berperilaku agresi. Artinya korban agresi tidak harus membalas 

dengan agresi pula tapi dia dengan keikhlasan mengintervensi perilakunya sendiri. Dalam cerpen 

Qalbu Imraatin, cara ini juga dilakukan oleh Laila. Dia selalu memaafkan suaminya. Setiap kali 

ada hasrat untuk membalas selalu dia mengintervensi perilakunya dengan mengatakan: “wajar 

setiap laki-laki atau setiap suami mendambakan punya anak apalagi keberadaan anak 

merupakan sunnah rasul” 

d. Pengalihan Respons dengan Sesuatu yang Menyenangkan 

Artinya pikiran dan perasaan orang yang berperilaku agresif perlu diganti dengan 

stimulus yang menyenagkan. Setiap kali masalah anak dan kemandulan muncul dalam 

pertengkaran, langsung dialihkan kepada kenagan manis yang pernah dirasakan. Setiap kali 

agresinya muncul, coba untuk bernyanyi dengan tema-tema yan membuat dia bisa memberikan 
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respon positif. Ini juga dilakukan Laila. Dia selalu berkata kepada dirinya: “Tapi apapun yang 

terjadi, Laila selalu berupaya mati-matian untuk membunuh semua perasaan marahnya. Dia 

ingin menjaga betul-betul kesucian hati dan cinta kepada suaminya. Caranya adalah dengan 

selalu mengingat kenangan manis dan kemesraan yang pernah mengisi hidup mereka. Dia selalu 

menanamkan dalam dirinya bahwa suaminya tidak bersalah dalam kasus ini.”  

 

C. Kesimpulan 

Agresi yang terdapat dalam cerpen Qalbu Imraatin (Hati Perempuan) merupakan agresi 

secara psikis dan verbal. Adapun faktor penyebab perilaku agresi dalam cerpen ini dapatdilihat 

dari tiga determinan. Pertama dari determinan sosial, penyebabnya adalah frustrasi, provokasi 

langsung, agresi yang dipindahkan. Kedua, dilihat dari determinan pribadi terlihat dalam bentuk  

pola perilaku tipe A berupa: narsisme, atribusi hostile, dan perbedaan gender. Ketiga, dilihat dari 

determinan situasional, terlihat dalam bentuk konsumsi alcohol dan suhu udara tinggi. Sebagai 

tambahan dalam cerpen Qalbu Imraatin (Hati Perempuan) ini terdapat agresi jangka panjang 

berupa intimidasi yang dilakukan tokoh Salim terhadap tokoh Laila. Adapun untuk pengendalian 

agresi Salim, Laila melakukan beberapa hal yaitu : katarsis, intervensi kognitif, dan pengalihan 

respon. 
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Abstrak 

 

Makalah ini adalah hasil  penelitian  yang mengkaji dan mengeksplorasi: (1) karakter  model 

pelatihan gambang rancag  (2) model  persiapan dan pelaksanaannya; (3) evaluasi  pelatihan dan 

penyelenggaraan: (4) bimbingan pasca pelatihan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan teknik analisis deskriptif, yaitu struktur pelatihan, selanjutnya medeskripsikan dan 

menganalisis, mengevaluasi pelatihan dan penyelenggaraanya.  Hasil penelitian ini: (1)   model 

hasil pelatihan gambang rancag  (2)   persiapan dan pelaksanaan pelatihan  yang berjalan baik;   

(3) evaluasi  pelatihan dan penyelenggaraan: (4) bimbingan pasca pelatihan. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, yaitu struktur pelatihan, 

selanjutnya medeskripsikan dan menganalisis,  mengevaluasi pelatihan, dan penyelenggaraanya. 

 

Kata kunci:   Model Pelatihan, Tradisi Lisan Gambang Rancag , Masyarakat Betawi. 

 

A. Pendahuluan 

 Sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2003 

Pasal 1 Ayat 3 bahwa yang dimaksud Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen 

pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Selanjutnya dipertegas dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.  

 Perbedaan antara pendidikan dan pelatihan sesuai keputusan kepala Dinas Kebudayaan 

dan Permuseuman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1 Tahun 2006 Pasal 1 tentang 

pedoman peyelenggaraan kegiatan pelatihan kesenian di Balai Latihan Kesenian Provinsi DKI 

Jakarta bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelatihan kesenian yang efisien dan 

efektif guna mencapai hasil pelatihan berkualitas, perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pelatihan kesenian di Balai Latihan Kesenian. Selanjutnya, dalam Pasal 2 pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pelatihan kesenian di Balai Latihan Kesenian (BLK) sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 1 memuat hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan mulai 

dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 
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 Sistem pelatihan tradisi dengan membuat model pelatihan gambang rancag diwujudkan 

sebagai salah satu bentuk pewarisan gambang rancag di masyarakat guna melakukan 

pemberdayaan masyarakat melalui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Proses 

pewarisan budaya dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap warga masyarakat dalam jangka 

waktu sepanjang hayat anggota masyarakat tersebut, yakni berlangsung dari sejak lahir hingga 

akhir hidup. Tujuan pewarisan budaya adalah membentuk sikap dan perilaku warga masyarakat 

sesuai dengan budaya masyarakatnya. Budaya diwariskan dari generasi terdahulu ke generasi 

berikutnya, untuk selanjutnya diteruskan ke generasi yang akan datang.  

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, yaitu 

struktur pelatihan, selanjutnya medeskripsikan dan menganalisis,  mengevaluasi pelatihan dan 

penyelenggaraanya. Data diamatii, dicatat, disedeskripsikan model pelatihandengan cara 

penelitian etnografi, yaitu  merekam, mencatat dan mewawancarai peserta pelatihan. 

Setelajutnya data  disekripsikan dan ditabulasi sesuai dengan langkah-langkah dalam penelitian. 

Selanjutnya karakter pelatihan dilihat berdasarkan langkah-langkah pelatihan tradisi Betawi. 

 

C. Pembahasan 

1. Model Pewarisan   

Proses pewarisan dari suatu generasi ke generasi berikutnya terjadi proses penyesuaian 

dan penyempurnaan budaya yang diwariskan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan 

masyarakat. Selalu ada dinamika budaya, bahwa pewarisan gambang rancag harus bergerak 

maju sehingga apa yang diwariskan melalui pelatihan di balai latihan tradisi mengalami 

pengembangan yang sesuai dengan tetap mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan. 

Pewarisan harus diikuti dengan proses penanaman nilai, peraturan, norma, adat istiadat 

masyarakat dengan tujuan setiap anggota masyarakat mengenal, menghayati, dan melaksanakan 

kebudayaan yang ada dan berlaku di masyarakatnya. Melalui sosialisasi diharapkan setiap 

anggota masyarakat mampu memainkan peran sosialnya dalam berbagai lingkungan secara baik 

dan bertanggung jawab sesuai dengan harapan-harapan masyarakat.  

Tahapan pewarisan sesuai dengan apa yang dilakukan dalam penelitian proses penciptaan 

gambang rancag di masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut. 

a. Ketika calon penutur memiliki keinginan untuk menjadi penutur, dimulai sejak ia 

menyenangi cerita yang dituturkan seorang pencerita. Semakin sering ia mendengar 

cerita yang dituturkan, maka ia akan semakin akrab dengan cerita tersebut. Pada tahapan 
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ini, dijelaskan bahwa pengulangan frasa atau kata yang disebut dengan formula sudah 

masuk ke dalam ingatan penutur muda tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah 

dialami oleh perancag muda firman (34 tahun) dan Jafar (50 tahun) ketika sering 

mengikuti ayahnya, Rojali (78 tahun) dan pamannya Yayah (alm.) tampil dalam 

tanggapan. Sejak itu, secara tidak langsung pengulangan frasa, klausa, dan kalimat 

berupa formula telah masuk dalam ingatan mereka sebagai generasi yang menerima 

warisan tradisi lisan gambang rancag. 

b. Tahapan kedua dimulai ketika penutur muda, Firman (34 tahun) dan Jafar (50 tahun), 

tidak hanya mendengar tetapi sudah mulai belajar untuk menuturkan cerita yang 

sebelumnya sudah sering didengar, baik dengan maupun tanpa iringan instrumen. Pada 

tahapan ini penutur akan semakin mengenal irama dan melodi untuk menuturkan cerita. 

Melodi dalam penuturan tradisi lisan menjadi salah satu bagian untuk menyampaikan ide 

atau cerita. Melodi pula yang membuat seorang penutur harus menyususn kata-kata atau 

suku kata agar tetap indah didengar. Hal inilah yang mebedakan tradisi lisan dan tradisi 

tulis. Dalam tradsi lisan tidak ada model yang pasti dan jelas sebagai panduan untuk 

calon penutur. Setiap kali cerita yang dituturkan oleh tukang cerita didengarkan, pasti 

selalu ada perbedaannya. 

c. Tahap ketiga adalah ketika tukang cerita muda, Firman (34 tahun) dan Jafar (50 tahun) 

mampu menampilkan sebuah cerita yang ia pernah dengar dari gurunya (dalam hal ini 

bapak dan pamannya) di hadapan para penonton. Penutur muda akan menyelesaikan 

tahapan belajarnya dengan sering tampil dan mendengarkan tanggapan dari penonton 

atau pendengarnya. Semakin sering berhadapan dengan penonton, perancag muda 

Firman (34 tahun) dan Jafar (50 tahun) akan semakin mahir berimprovisasi, 

mengakumulasi, serta memperbarui model formula. 

Dari ketiga tahapan proses pewarisan (belajar penutur cerita) oleh Lord di atas, 

menunjukkan bahwa peran formula sebagai salah satu aspek yang penting. Pada tahapan awal 

belajar, penutur muda (34 tahun) dan Jafar (50 tahun) sudah mulai mengenal formula dari cerita 

yang didengarnya. Formula adalah seperti yang dikemukakan oleh Albert Lord dan Milman 

Parry—setelah meneliti proses penciptaan karya seorang penyair Yunani bernama Homerus yang 

berjudul Ilias dan Odyssea—yang membuktikan bahwa setiap kali tukang cerita rakyat atau 

seorang guslar, dalam membawakan ceritanya dia menciptakan kembali secara spontan, namun 

dengan memakai sejumlah besar unsur bahasa (Teeuw, 1994, hlm. 2-3).  

Metode pewarisan oleh Lord tersebut dapat dilakukan di lembaga pelatihan atau sanggar-

sanggar melalui model pelatihan gambang rancag dalam proses penciptaan seperti yang telah 
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dilakukan oleh Rojali (78 tahun) kepada anak dan cucunya selama tiga generasi. Pewarisan 

tradisi lisan boleh mengikuti aturan-aturan tertentu yang tetap, tetapi ia juga boleh jadi sebuah 

hal yang sangat spontan.  

Pewarisan tradisi lisan tidak hanya dilakukan di sekolah atau secara formal, namun dapat 

pula dilakukan di di luar sekolah atau melalui pendidikan nonformal. Sistem pewarisan formal 

ialah secara sengaja mendidik generasi muda untuk menjadi pemain yang lebih profesional, 

sedangkan sistem pewarisan nonformal melalui pemagangan. Pewarisan gambang rancag 

selama ini juga masih berlangsung, baik formal maupun Informal. Firman (dalam wawancara 

pada Januari 2013, di kedimannya, Beji Depok) mengatakan bahwa di tempat ia mengajar, yaitu 

SMA 105 Jakarta dan SMK Karawitan Jakarta, ia juga memperkenalkan kesenian gambang 

rancag kepada murid-muridnya melalui musik gambang kromong. Menurut Firman antusiasme 

murid-muridnya besar untuk mempelajari musik tradisi lisan gambang kromong. Proses belajar-

mengajar musik dan lagu Betawi di sekolah tentu harus berpedoman pada kurikulum sekolah 

yang disusun sesuai kompentensi musik dan lagu Betawi. 

Mengenai pewarisan gambang rancag di keluarga secara khusus, Rojali (dalam 

wawancara 22 Juni 2013, di rumahnya, Jl. Gandaria Pekayon Jakarta Timur) mengatakan bahwa 

dia mengajarkan kepada anak dan cucunya yang sekarang sudah mahir ngerancag tentang cara 

bermain gambang rancag adalah dengan sistem pemodelan dan pemagangan. Anak dan cucunya 

diajak melihat proses Rojali latihan bersama grupnya jika akan tampil. Selanjutnya, Rojali 

memberi kesempatan kepada anak-cucunya untuk main di latihan dan pertunjukan dimulai dari 

mendampingi terlebih dahulu, kemudian setelah dirasa cakap, akhirnya diberi kesempatan untuk 

menggantikan posisinya bermain. 

Selanjutnya mengenai model pewarisan melalui pelatihan, Dodo Sukarda (dalam 

wawancara pada Jumat, 27 Juni 2014, di BLK Pondok Kelapa Jakarta Timur) mengatakan bahwa 

“BLK berperan sebagai pusat pelatihan yang bertugas melaksanakan pelatihan kesenian dan 

evaluasi pelatihan kesenian, serta penyediaan fasilitas pelatihan kesenian.” Maksud dan tujuan 

pelatihan gambang rancag pada tahun 2013 ini adalah untuk menumbuhkan minat generasi 

muda terhadap seni tradisi Betawi berupa gambang rancag. Hal ini dimaksudkan agar seni 

gambang rancag dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harapan dunia 

seni dan masyarakat pendukungnya. Termasuk agar seni gambang rancag kembali mendapat 

tempat di hati masyarakat Jakarta yang heterogen. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Agussalim (2006, hlm. 155) yang mengatakan bahwa 

“pewarisan merupakan suatu proses memberikan pengetahuan yang dapat berupa ilmu, 

keterampilan, sikap dan prilaku, serta harta pusaka dari pemilik kepada penerima waris.” Dalam 
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hal pewarisan, Agussalim menegaskan betapa pentingnya faktor kekerabatan dalam sistem 

pengelolaan seni pertunjukan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari 

pertunjukan tradisi, masyarakat tradisi dapat menggunakan pendekatan manajemen organisasi 

seni pertunjukan, baik pewarisan yang dilakukan di lingkungan keluarga maupun di lembaga-

lembaga pelatihan milik masyarakat maupun pemerintah. 

Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pewarisan gambang rancag adalah proses 

pemberian pengetahuan atau pemindahan ilmu (transfer knowladge) tentang gambang rancag 

yang mencakup musik gambang kromong dan terutama tuturan rancag, baik kepada keluarga 

terdekat khususnya maupun kepada masyarakat Betawi pada umumnya. Pewarisan ini bisa 

melalui keluarga, dapat juga melalui pelatihan oleh lembaga-lembaga pelatihan milik 

pemerintah. Pewarisan keluarga dilakukan dengan mengajarkan atau memberi pemodelan di 

lingkungan keluarga inti. Sementara itu, pewarisan lewat pelatihan digambarkan sebagai bentuk 

pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan gambang rancag yang diadakan di lembaga Balai 

Latihan Kesenian (BLK), Jakarta Timur. Adapun pelaksanaan pelatihan di BLK sebagai bentuk 

model pelatihan gambang rancag yang dilaksanakan tahun 2013 meliputi hal-hal berikut. 

 

2. Model  Persiapan dalam Pelatihan Gambng Rancag 

a. Persiapan 

Dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pelatihan, perlu dilakukan beberapa 

kegiatan persiapan dengan harapan tercapainya efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan 

pelatihan. Berikut adalah penjelasan mengenai kegiatan tersebut. 

1) Rekrutmen dan Seleksi 

Rekrutmen merupakan proses untuk mendapatkan calon peserta pelatihan melalui 

kegiatan mendaftar dan mengumpulkan calon peserta untuk setiap jenjang pelatihan. 

Berdasarkan rekrutmen dan seleksi yang telah dilkukan melalui publikasi dan koordinasi dengan 

Dinas Kebudayaan dan lembaga/instansi terkait. serta melalui bentuk seleksi administrasi dan tes 

keterampilan, diperoleh data bahwa peserta pelatihan gambang rancag tahun 2013 berjumlah 30 

orang peserta yang berasal dari 7 sanggar di Jakarta Timur. Berikut adalah tata tertib yang harus 

dipenuhi untuk bisa dinyatakan sah sebagai peserta dalam kegiatan pelatihan gambang rancag di 

BLK Jakarta Timur. 

a) Peserta adalah mereka yang telah terdaftar serta memenuhi persyaratan sebagaimana 

yang telah ditetapkan oleh panitia. 

b) Peserta harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dan technical meeting 

sampai dengan penutupan. 
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c) Selama pelatihan berlangsung peserta wajib menjaga ketertiban di tempat 

pelaksanaan pelatihan. 

d) Setiap kehadiran peserta wajib mengisi daftar hadir untuk mengetahui jumlah peserta 

setiap latihan.  

b. Manajemen  Pelatihan 

Administrasi pelatihan merupakan salah satu faktor penting menuju keberhasilan 

penyelenggaraan suatu pelatihan. Administrasi dalam pelatihan gambang rancag ini meliputi 

hal-hal berikut. 

1) Peserta, terdiri dari buku induk peserta, daftar hadir peserta, dan daftar nilai peserta yang 

disesuaikan dengan pelatihan. 

2) Instruktur pengajar disesuaikan dengan kegiatan pelatihan gambang rancag dan diangkat 

berdasarkan keputusan Kepala UPT Balai Latihan Kesenian Jakarta Timur No. 19/2013 

tanggal 7 Juni 2013, yaitu: 

Pengajar   : Firmansyah, S.Pd.  

Asisten pengajar  : Jay Kandi 

Tim pembuat materi : Firmansyah, S.Pd dan Siti Gomo Attas     

Pembawa acara  : Putri Miranda 

Petugas dokumentasi : Robi 

Petugas soundsystm : Hamdani 

Grup percontohan/model : Grup Gambang Kromong Puja Betawi   

Pimpinan Firmansyah, S.Pd. 

a. Surat penugasan pengajar. 

b. Daftar hadir instrukutur/pengajar. 

c. Lembar evaluasi instruktur/pengajar. 

d. Daftar permintaan bahan pelatihan. 

e. Jadwal pelatihan. 

 

3. Pelaksanaan Model Pelatihan Gambang Rancag 

Tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini adalah agar seni tradisi lisan gambang rancag 

dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harapan dunia seni dan 

masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Betawi. Target dari pelatihan gambang rancag ini 

adalah untuk menjaga tradisi lisan gambang rancag dari kepunahan. Oleh karena itu, diharapkan 

agar 30 orang peserta pelatihan gambang rancag yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dapat 

mewariskan kepada anggota-anggota sanggar lainnya yang ada di wilayah DKI Jakarta (para 
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peserta pelatihan ini dapat menjadi model anggota lain di tempat sanggar mereka masing-

masing). Dengan demikian, diharapkan sasaran agar seni tradisi lisan gambang rancag kembali 

mendapat tempat di hati masyarakat Betawi dapat tercapai. 

Pelaksanaan kegiatan pelatihan gambang rancag tahun 2013 terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

persiapan, pelaksanaaan, dan evaluasi. 

a. Tahap Persiapan 

1) Membuat kerangka acuan kerja (KAK) atau rencana kerja. 

2) Kerangka acuan kerja pelatihan gambang rancag tahun 2013, meliputi latar belakang 

yang menjelaskan tentang pengertian gambang racag, fungsi gambang rancag, dan 

bagaimana mempelajari tingkat kesulitan gambang rancag. 

3) Menghubungi para tenaga ahli. 

Tenaga ahli di sini mengacu pada tenaga ahli akademisi dan prakitis, yaitu orang-orang 

yang berkompeten dan memahami unsur-unsur seni dalam gambang rancag, meliputi 

seni musik, seni teater, seni rupa, dan seni sastra dalam gambang rancag.  

4) Menyusun Materi Pelatihan 

Selama mengikuti pelatihan, peserta akan mendapat materi sebagai berikut. 

a) Kelompok Umum 

1) Wawasan Seni 

Narasumber memberikan pengetahuan mengenai wawasan kesenian gambang 

rancag, baik dari segi sejarah, bentuk, maupun cara memainkan gambang rancag. 

2) Apresiasi seni musik tradisi. 

Perihal apresiasi seni untuk musik tradisi perlu dimuat dalam materi pelatihan 

gambang rancag, mengingat bahwa kesenian gambang rancag menggunakan 

musik tradisi, yaitu musik gambang kromong. 

3) Pengantar pengetahuan seni gambang rancag. 

b) Kelompok Inti 

1) Praktik memainkan gambang kromong. 

2) Praktik melakukan proses penciptaan lagu dalam bentuk pantun dan syair. 

Pengajar memberikan arahan bagaimana peserta pelatihan sebelum merancag 

harus mengetahui beberapa hal, yaitu: 

a) memahami isi cerita yang akan dirancagkan; 

b) menyusun cerita tersebut dalam pola pantun dan syair; dan 

c) melagukan pantun dan syair yang telah disusun dengan irama lagu rancag. 
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3) Olah Vokal 

Peserta diberikan arahan tentang bagaimana cara menyanyikan lagu rancag dalam 

irama lagu Betawi. 

4) Praktik penyajian pertunjukan gambang rancag. 

c) Kelompok Penunjang 

1) Tata pentas.  

2) Estetika 

Estetika mencakup keindahan dan keselarasan dari pertunjukan gambang rancag 

dalam proses pelatihan yang dilakukan di BLK Jakarta Timur, 2013. Hal ini bisa 

dilihat dari apa yang dipertunjukan oleh para peserta saat pementasan gambang 

rancag berlangsung. 

3) Perekrutan peserta melalui berbagai media dan brosur. 

4) Pembuatan surat keputusan oleh pihak penyelenggara pelatihan. 

5) Melakukan pemesanan bahan dan materi pelatihan yang dibutuhkan. 

6) Melakukan rapat-rapat terkait persiapan pelaksanaan pelatihan gambang rancag. 

7) Pendaftaran peserta melalui jalur yang ditetapkan oleh panitia pelaksana dengan 

disertai beberapa persyarakat. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Rapat pengarahan teknis. 

Rapat pengarahan teknis dilakukan secara rutin dan terjadwal agar setiap tahap 

pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan lancer. 

2) Penataan ruangan. 

3) Registrasi peserta. 

Jumlah peserta terdaftar sebaganya 30 orang dari 7 sanggar di Jakarta Timur. Sambil 

menyaksikan model  gambang rancagyang akan dilatihkan dalam upacara pembukaan 

4) Pelaksanaan pelatihan gambang rancag di BLK Jakarta Timur. 

5) Upacara penutupan.  

c. Tahap Pelaporan 

1) Pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) oleh pihak penyelenggara. 

2) Pembuatan laporan pelaksanaan oleh pihak penyelenggara, khususnya panitia terkait. 

3) Penyerahan surat pertanggungjawaban (SPJ) kepada Dinas Kebudayaan dan Permuseuman 

Provinsi DKI Jakarta. 
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4) Penyerahan laporan pelaksanaan dari Ketua Pelaksana kegiatan pelatihan kepada Dinas 

Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala UPT BLK Jakarta 

Timur. 

 

4. Capaian Kinerja 

a. Input 

  Peserta pelatihan berjumlah 30 orang yang berasal dari 7 sanggar kesenian Betawi di 

Jakarta Timur. 

b. Output 

  Terselenggaranya kegiatan pelatihan gambang rancag 2013 di BLK Jakarta Timur sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Outcome 

  Lahirnya 30 orang pelaku seni gambang rancag, baik sebagai perancag maupun sebagai 

pemain musik pengiring. 

d. Bennefit 

  Bertambahnya pelaku seni gambang rancag di wilayah Jakarta Timur yang siap tampil, 

layak ditonton, dan memiliki nilai ekonomis dalam skala lokal, nasional, hingga internasional. 

e. Impact 

  Bertahannya eksistensi seni gambang rancag yang merupakan salah satu aspek budaya 

masyarakat Betawi yang harus dilestarikan melalui perlindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan sesuai dengan harapan dan tugas dari masyarakat dan pemerintah. Baik masyarakat 

maupun pemerintah, pada saatnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya 

pemberdayaan masyarakat gambang rancag melalui pelatihan gambang rancag di masyarakat 

sebagai pencerminan jati diri orang Betawi agar tidak semakin terasing dari akar budayanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Hasil Pelaksanaan Pelatihan Gambang Rancag, BLK Jakarta Timur, 2013  

(Sumber: Dok. Siti Gomo A., 2015) 
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5. Evaluasi Hasil Pelatihan Gambang Rancag 

Berdasarkan hasil pelatihan gambang rancag di BLK Jakarta Timur pada tanggal 10 s.d. 21 

Desember 2013, terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi untuk memaksimalkan model 

pelatihan gambang rancag. Evaluasi dalam pelatihan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

evaluasi terhadap hasil yang dicapai peserta pelatihan dan evaluasi terhadap pelaksana 

pelatihan—dalam hal ini UPT Balai Latihan Kerja. 

a. Evaluasi terhadap Peserta Pelatihan 

Evaluasi terhadap peserta pelatihan terdiri atas tes teori yang meliputi pengetahuan, baik 

dasar maupun penunjang, mengenai gambang rancag serta tes praktik. Hasil evaluasi tersebut 

menunjukkan bahwa dari 30 peserta yang terbagi dalam 3 kelompok pertunjukan (masing-

masing kelompok berjumlah 10 orang, peserta tersebut ada yang memainkan alat musik dan ada 

yang menyanyikan lagu rancag) pada umumnya sudah mengetahui teori mengenai pengetahuan 

gambang rancag dan musik gambang kromong. Sementara, pada praktiknya, dari 3 kelompok 

yang menampilkan pertunjukan gambang rancag, peserta kelompok 1 merupakan peserta yang 

paling mampu memainkan gambang rancag, baik dari segi cara meracik lagu teks rancag 

dengan improvisasi maupun dari segi cara menyelaraskan dengan musik gambang kromong. 

Untuk kelompok kedua dan ketiga, mereka sudah mahir memainkan musik gambang kromong 

tetapi keahlian mereka merancag dengan cara improvisasi masih mengalami kesulitan. Hal ini 

disebabkan kemampuan mereka mengingat kata-kata dalam lagu rancag masih terbatas sehingga 

cara mereka meracik teks lagu rancag masih terlihat kaku. 

Evaluasi terhadap tes praktik meliputi seluruh mata latihan pada pelaksanaan pelatihan gambang 

rancag, yang meliputi hal berikut. 

1) Tes evaluasi kelas. Pada tes ini para peserta dari 3 kelompok diminta untuk tampil dalam 

praktik pertunjukan gambang rancag. Dari ketiga kelompok mengikuti pelatihan, pada 

setiap pelaksanaan latihan praktik peserta kelompok 1 selalu mendominasi nilai tertinggi. 

Hal ini disebabkan karena kemampuan mereka dalam mengolah kesatuan unsur gambang 

rancag, yaitu antara kemampuan merancag dan bermusik dapat dijalankan dengan selaras. 

Sementara itu, untuk kelompok 2 dan 3 masih belum mahir memainkan dan menyelaraskan 

antara musik dengan lagu rancag yang mereka tampilkan. 

2) Evaluasi pertunjukan (performance test) adalah bentuk evaluasi yang dilakukan pihak 

pelaksana pelatihan dalam bentuk: 

a) bidang seni pertunjukan, melakukan pementasan terhadap materi kesenian yang 

diajarkan atau dilatihkan;  
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b) bidang seni rupa, yaitu kegiatan peserta pelatihan dengan cara memamerkan penguasaan 

materi pertunjukan yang sudah diajarkan, dengan evaluasi tersebut dapat terlihat bahwa 

dari ketiga kelompok yang ada, penguasaan terhadap bidang seni rupa sebagai bagian 

yang melengkapi pertunjukan memperlihatkan hal positif sehingga sangat memenuhi 

kompetensi; 

c) bidang seni media rekam, yaitu melakukan kegiatan pertunjukan terhadap materi 

kesenian yang diajarkan atau dilatihkan, di mana hasil evaluasi menunjukkan bahwa 

penguasaan terhadap bidang seni media rekam sudah memenuhi standar sebuah 

pertunjukan. 

3) Evaluasi pasca, yaitu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pihak panitia dan diperuntukkan 

pada pelatihan gambang rancag setelah para peserta melakukan praktik lapangan. Pada 

tahap evaluasi ini, belum ada kegiatan yang dilakukan karena setelah penutupan pelatihan 

tidak diadakan tes evaluasi terhadap kegiatan pertunjukan di lapangan. 

 

b. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan 

Evaluasi penyelenggaraan terhadap pelatihan gambang rancag di BLK Jakarta Timur, 

pada tanggal 10-21 Desember 2013, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan 

pelatihan gambang rancag dilakukan. Adapun evaluasi penyelenggaraan pelatihan meliputi:  

1) Evaluasi Tahap Awal 

Pada evaluasi tahap awal dapat diketahui sejauh mana persiapan penyelenggaraan 

pelatihan dianggap masih kurang memenuhi standar persiapan awal penyelenggara. Hasil 

evaluasi menunjukkan bahwa para peserta pelatihan gambang rancag masih menemukan 

kendala-kendala dalam mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh panitia pelatihan. 

2) Evaluasi Pertengahan 

Evaluasi pertengahan yang dilakukan dalam pelaksanaan pelatihan gambang rancag ini 

adalah untuk mengetahui apakah penyelenggaraan sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. 

Dalam kegiatan pelatihan, evaluasi pertengahan ini menunjukkan bahwa ada beberapa peserta 

dan panitia yang belum maksimal mengikuti jalannya pelatihan termasuk penyediaan fasilitas 

yang dibutuhkan oleh peserta latihan, terutama peralatan musik gambang kromong yang masih 

terbatas. 

3) Evaluasi Tahap Akhir 

Evaluasi akhir dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keseluruhan 

penyelenggaraan pelatihan, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau belum 

sesuai perencanaan. Dari hasil pemantauan evaluasi akhir menunjukkan bahwa penyelenggaraan 
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pelatihan belum sesuai dengan standar pelatihan untuk menghasilkan peserta pelatihan yang 

mahir memainkan gambng rancag secara profesional. 

 

6. Bimbingan Pasca Pelatihan 

Dalam rangka meningkatkan kualitas keluaran pelatihan gambang rancag diupayakan 

dilakukan pembinaan dalam rangka pemberdayaan terhadap peserta pelatihan pascaproses 

pelatihan yang meliputi bimbingan, praktik kerja lapangan, monitoring, dan uji kompetensi. 

a. Bimbingan 

  Berdasarkan pemantauan hasil pelatihan yang dilakukan oleh peneliti, data menunjukkan 

bahwa setelah pelatihan berakhir pada 21 Desember 2013 para peserta tidak mendapat 

bimbingan secara langsung. Hal ini dikemukakan oleh perwakilan peserta, Suciwati (28 tahun) 

dan Sandi Frandika (27 tahun) yang mengatakan bahwa setelah mereka selesai pelatihan tidak 

pernah diadakan bimbingan, baik langasung maupun tidak langsung. Hal ini menyebabkan 

mereka akhirnya kembali lupa bagaimana cara merancag dalam sebuah pertunjukan. 

b. Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

  Setelah selesai mengikuti pelatihan gambang rancag, para peserta tidak pernah diberi 

kesempatan bermain/pentas di kegiatan-kegiatan yang seharusnya mereka bisa tampil untuk 

melatih keterampilan dalam memainkan gambang rancag sesuai hasil pelatihan yang diperoleh. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Anggada Suhendri (22 tahun) bahwa mereka belum 

pernah dihubungi atau diundang untuk tampil dalam berbagai pertunjukan. Selanjutnya, 

Alexander Falentino (20 tahun) mengungkapkan bahwa “jangankan diundang untuk bisa tampil 

dalam berbagai ajang pertunjukan, diberi tahu pun tidak pernah oleh pihak panitia untuk bisa 

menyaksikan pertunjukan-pertunjukan yang dipentaskan.” 

c. Monitoring 

  Pelaksanaan monitoring dapat terselenggara tidak hanya pada pelaksanaan kegiatan 

pelatihan gambang rancag tetapi juga dapat dilakukan pasca pelatihan secara tertib, teratur, dan 

terkendali. Hasil monitoring menunjukkan bahwa aspek manfaat di masyarakat dari hasil 

pelatihan belum menunjukkan bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat secara 

maksimal terhadap pemanfaatan gambang rancag yang mereka sudah kuasai untuk menigkatkan 

taraf hidup ekonomi di masyarakat. 

d. Uji Kompetensi 

  Balai Latihan Kesenian (BLK) seharusnya melakuan uji kompetensi terhadap lulusan 

peserta pelatihan gambang rancag. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan 

lembaga sertifikat kompetensi yang telah diakui. Tujuan hal tersebut sebagai legalitas formal 
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untuk memberi penghargaan kepada para peserta pelatihan yang telah mahir dan piawai 

menguasai pertunjukan gambang rancag. 

  Kelulusan peserta uji kompetensi ditandai dengan penerimaan sertifikat kompetensi. 

Tujuannya agar para peserta memiliki surat keterangan untuk memperoleh penghargaan terhadap 

hasil/kemampuannya dalam menguasai seni tradisi lisan gambang rancag yang berada di 

ambang kepunahan. Surat keterangan ini dapat pula dijadikan sebagai rekomendasi agar peserta 

pelatihan mendapat reward dari karya seni tradisi yang telah dikuasainya. 

  Pelaksanaan pelatihan gambang rancag ini sebagai upaya untuk menjawab kesenjangan 

antara harapan dan kenyataan di lapangan. Bahwa idealnya, gambang rancag tidak akan punah 

jika pelaksanaan pelatihan gambang rancag terus digiatkan dengan model pelatihan gambang 

rancag di komunitas masyarakat. Kepunahan gambang rancag ini dapat dihindari dengan 

mengadakan pelatihan di sanggar-sanggar dan BLK di lima wilayah DKI Jakarta dengan 

menggunakan model pelatihan gambang rancag yang telah dilaksanakan di BLK Pondok Kelapa, 

Jakarta Timur, yang tentu saja dengan perbaikan dalam hal pengawasan, yakni  dengan 

mengadakan pendampingan terhadap hasil pelaksanaan dan peserta pelatihan sebagai upaya 

pembinaan. Selain itu, perlu juga adanya pemberian kesempatan atau wadah untuk dapat tampil 

di acara-acara pertunjukan gambang rancag, baik di wilayah DKI Jakarta maupun luar DKI 

Jakarta.   

  

D. Kesimpulan 

Kesimpulan hasil penelitian yaitu diperoleh model hasil pelatihan gambang rancag, 

termasuk gambaran model karakteristik pelatihan yang dipeoleh proses persiapan dan 

pelaksanaan pelatihan  yang berjalan baik; dilanjutkan dengan pelaksanaan  evaluasi  pelatihan 

dan penyelenggaraan dari proses pelatihan. Selanjutnya melakukan  bimbingan pasca pelatihan. 

Dari hasil pemantauan di lapangan diperoleh data bahwa hasil pelatihan ptradisi gambang rancag 

dapat digunakan oleh komunitas sanggar untuk mengembangkan potensi peserta sanggar yang 

lain yaitu dengan cara membelajarkan hasil pelatihan kepada  anggota sanggar. Terdapat juga 

peserta hasil pelatihan dari pemantauan tersebut tidak lagi melakukan tradisi gambang rancag 

yang telah dilatihkan karena keterbatasan peralatan music gambang kromong di sebuah sanggar  

di wilayah Taman Mini. 
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Abstract 

 

This study explored the mentality of characters that includes physical characteristics, the nature of 

good and bad characters in the novel Sakit ½ Jiwa  written Endang Rukmana the grounds that 

human beings as individuals have varying characteristics trait typical behavior of different either 

good qualities and bad qualities as well human physical characteristics that distinguish it from other 

people in their daily life. The method used in this research is descriptive method that aims to 

address the problem of mentality characters in the novel Sakit ½ Jiwa written by Endang Rukmana 

work. The data were then analyzed and interpreted, then described in a report as well as the 

approach used in this study is the approach of moral and sociological approach. Sources of data in 

this study is novel Sakit ½ Jiwa written by Endang Rukmana works published in 2006; third 

printing; the number of pages 254 pages; book size 19 cm x 11.5 cm; Gagas Media publisher as 

well as the technique of data analysis used in this study is the work of analysis techniques used to 

study the mentality of the characters in the novel  Sakit ½ Jiwa written by Endang Rukmana 

 

Keywords: The Mentality of the Figures 

 

A. Pendahuluan 

Salah satu unsur karya sastra adalah tokoh. Istilah tokoh merujuk pada pelaku dalam 

cerita. Pelaku yang ditampilkan sastrawan merupakan seorang tokoh yang hidup secara wajar 

sebagaimana kehidupan manusia yang mempunyai pikiran dan perasaan. “Seorang tokoh cerita 

dikatakan wajar dan relevan jika mencerminkan atau mempunyai kemiripan dengan kehidupan 

manusia sesungguhnya” (Nurgiyantoro, 2002:168). Jika memahami sebuah karya sastra seperti 

cerpen, novel, dan drama, pembaca akan merasakan persoalan-persoalan hidup. Hal ini 

merupakan kepandaian sastrawan dalam memadukan semua unsur yang logis menjadi suatu 

kesatuan yang hidup dan alamiah. Seperti yang dikatakan Tarigan (1994:142), “Berharga atau 

tidaknya pengarang dalam menggarap ceritanya tergantung pula pada kepandaiannya memadu 

segala unsur itu secara logis menjadi satu kesatuan yang hidup, segar, wajar, dan alamiah”.  

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Mentalitas 

Mentalitas banyak dipergunakan dalam disiplin ilmu psikologis. Susilo (1994:60) 

mengemukakan, “Mentalitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan pikiran atau keseluruhan isi 

pikiran manusia dalam menanggapi lingkungannya”. Pengertian ini mengandung dua arti. 

Pertama, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan proses-proses intrapsikis dalam diri 
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manusia dan tingkat pengambarannya lebih pada proses psikologis individual. Kedua, lebih 

menyangkut pada penggambaran proses-proses intrapsikis yang terjadi sebagai akibat interaksi 

individu dengan lingkungannya. “Mentalitas adalah penerapan jiwa dalam pergaulan hidup” 

(Sundari, 2005:6). Heymans dalam Sundari (2005:17-18) mengklasifikasikan tiga macam tipe 

mentalitas manusia, yaitu sebagai berikut. 

(1) Emosional, maksudnya mudah atau tidak perasaan seseorang terpengaruh oleh 

kesan-kesan karena setiap orang mempunyai kecakapan untuk menghayati suatu 

perasaan. Namun, masing-masing mempunyai tingkat yang berbeda. Tipe emosional 

ada dua, yaitu: a) golongan emosionalitas, yaitu mereka yang emosionalitasnya tinggi. 

Sifat-sifatnya adalah mudah marah, suka tertawa, perhatiannya tidak mendalam, tidak 

tenggang rasa, ingin berkuasa, dan dapat dipercaya dalam soal keuangan; dan b) 

golongan tidak emosionalitas, yaitu mereka yang emosionalitasnya rendah. Sifat-

sifatnya adalah berhati dingin, hati-hati dalam menentukan pendapat, tenggang rasa, 

jujur, dan memberi kebebasan kepada orang lain. (2) Proses pengiring atau penurut, 

maksudnya banyak atau sedikit pengaruh kesan-kesan pada kesadaran seseorang. Tipe 

proses pengiring atau penurut ada dua, yaitu: a) golongan proses pengiring atau penurut 

kuat, yaitu mereka yang penurutnya tinggi. Sifat-sifatnya adalah tenang, tidak mudah 

putus asa, suka menolong, bijaksana, ingatannya baik, teliti, konsekuen, dan b) 

golongan proses pengiring atau penurut lemah, yaitu mereka yang penurutnya lemah. 

Sifat-sifatnya adalah tidak tenang, mudah putus asa, ingatan kurang baik, boros, tidak 

teliti, egoistis, dan tidak konsekuen. (3) Aktivitas, maksudnya banyak sedikitnya 

individu itu menyatakan perasaan dan pikiran dalam tindakan yang spontan. Tipe 

aktivitas ada dua, yaitu: a) golongan aktif, yaitu adanya suatu alasan yang telah 

diperbuat oleh individu. Sifat-sifatnya adalah senang sibuk, periang, mudah mengerti, 

kuat menentang penghalang, pandang luas, lekas damai setelah bertengkar, tenggang 

rasa; dan b) golongan tidak aktif, yaitu orang yang mengemukakan alasan kuat, tetapi 

belum tentu mau bertindak. Sifat-sifat adalah mudah mengalah, mudah putus asa, 

memandang berat segala persoalan, perhatian tidak mendalam, boros, dan kurang 

terbuka. 

Menurut Maslow dan Mittelman dalam Sundari (2005:3-5), deskripsi ideal tentang 

mentalitas adalah sebagai berikut. 

(1) Memiliki perasaan aman yang tepat, artinya mampu mengadakan kontak sosial 

dalam keluarga, bidang kerja dan masyarakat; (2) rasa harga diri yang cukup dan 

mempunyai kemampuan mengetahui tingkah laku sebagai manusia lain yang tidak 

sosial dan tidak berperikemanusiaan sebagai fenomena masyarakat; (3) mampu 

menciptakan hubungan yang erat, kuat dan lama, misalnya persahabatan dan pacaran. 

Kemudian, mampu mengekspresikan kebencian, kekesalan hati, tanpa kehilangan 

kontrol. Memiliki perasaan untuk mengerti pengalaman orang lain dan mampu 

menghayati penderitaan, serta kebahagian tanpa lupa diri; (4) mempunyai kontak 

dengan realita secara efisien, yaitu kontak dengan dunia sosial, berpandangan realistis 

dan cukup pengetahuannya tentang dunia manusia, dan mampu mengadakan adaptasi; 

(5) mempunyai pengetahuan diri yang cukup, antara lain dapat menghayati motif-motif 

hidup, cita-cita dan tujuan hidup yang realistis dan dapat membatasi ambisi dalam batas 

normal; (6) mempunyai tujuan hidup yang kuat, artinya tujuan dapat dicapai dengan 

kemampuan sendiri yang sifatnya realistis dan bermanfaat bagi masyarakat; (7) 

memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman hidup, artinya menerima dan 

mengolah pengalaman tidak secara kaku, serta sanggup belajar secara spontan untuk 
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mengukur kekuatan sendiri; dan (8) mempunyai sikap sehat terhadap siapa saja, dan 

dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk. Kemudian, memiliki toleransi dan 

apresiasi yang cukup besar terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.    

 

2. Karakteristik Tokoh 

Berkaitan dengan karya sastra fiksi, sering digunakan istilah-istilah seperti tokoh dan 

penokohan, watak dan perwatakan, atau karakter dan karakteristik secara bergantian dengan 

menunjuk pengertian yang hampir sama. Menurut Nurgiyantoro (2002:165), “Karakteristik dapat 

berarti pelaku cerita, dan dapat pula berarti perwatakan, yaitu pelukisan gambaran yang jelas 

tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita’. Tarigan (1994:151) berpendapat 

bahwa “Karakteristik adalah pelukisan watak tokoh dalam cerita”. Selanjutnya, Suharianto 

(1982:31) mengemukakan, “Karakteristik adalah pelukisan mengenai tokoh cerita, baik keadaan 

lahirnya maupun batin”.  

3. Macam-Macam Karakteristik Manusia 

Karakteristik manusia menurut Galenus digolongkan menjadi empat tipe berdasarkan 

cairan dalam tubuh (Galenus dikutip Sadjonoprijo, 1982:49--55). 

1) Tipe Sanguinis/orang Berdarah Ringan. Orang yang terlalu banyak sangui (darah) di dalam 

tubuhnya disebut orang  sanguinis atau sanguinicus, sifatnya sanguinis. 

a) Sifat stemming dasar: riang dan optimis, sanguinicus lekas melupakan kekecewaan dan 

kesusahan-kesusahan, tidak takut menghadapi masa mendatang, bila berhadapan dengan 

situasi yang baru dihadapinya dengan penuh keberanian dan percaya diri, dan mudah 

merasa puas dengan diri sendiri dan prestasinya. 

b) Perasaan-perasaan: mudah tergerak; tetapi tidak kuat, tidak mendalam, dan tidak 

berlangsung lama sebab itu sanguinicus mudah menyesuaikan diri. Mudah antusias, tetapi 

perhatiannya tidak dalam dan tidak berlangsung lama, sebab itu sanguinicus mudah 

memindahkan perhatiannya kepada hal-hal yang lain. Jika membuat rencana, berjanji, dan 

sebagainya seringkali tidak dilaksanakan. Di dalam pergaulan ramah dan menyenangkan. 

Penghinaan terhadap dirinya mudah dilupakan dan sanguinicus tidak konsekuen. 

c) Reaksi dan gerak tindakannya; cepat dan kuat, tetapi tidak berlangsung lama dan tidak 

teratur. Sanguinicus berbicara lancar dan rebut tetapi banyak yang tidak berisi, sering 

terburu-buru, tidak berfikir panjang dan nekat. Aktif dan selalu sibuk tetapi kerjanya 

seringkali dangkal dan kurang teliti. 

2) Tipe Melancholis/orang berdarah berat. Orang yang terlalu banyak melanchole (empedu 

hitam) di dalam tubuhnya disebut orang melancholerisi atau melancholicus, sifatnya 

melancholis. 
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a) Sifat stemming dasar: sedih dan pesimis. Melancholicus memandang semuanya dari sisi 

menyedihkan. Dalam segala sesuatu yang terlihat hanya sukar dan berat, dan yang 

menyenangkan tidak tampak olehnya. Masa lampau selalu menggangunya, masa 

mendatang merupakan ancaman, dan dihadapi penuh ketakutan, kekhawatiran, dan 

kesedihan. Kesadaran akan kewajibannya besar, tetapi dia selalu merasa tidak mampu 

mengangkat dan melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Kesalahan kecil selalu 

dianggapnya sebagai dosa atau kejahatan besar. 

b) Perasaan-perasaan: tidak mudah tergerak tetapi kuat, mendalam dan lama. Melancholis 

tidak mudah menyesuaikan diri, tidak mudah bergaul, sifatnya terlalu tertuju kepada diri 

sendiri karena itu dapat dikatakan terasing dari dunia sekitarnya. Apa yang dialaminya 

mempengaruhinya dengan dalam dan lama karena itu dia setia dan melekat lama. 

c) Reaksi dan gerak tindakannya: lambat, lemah dan terbatas. Melancholis tidak banyak 

bicara, sifatnya pendiam dan selalu berada dalam kesedihan. Apa yang dikerjakannya 

dilaksanakannya dengan rajin, cermat dan penuh kesadaran akan kewajiban tetapi cepat 

merasa putus asa. Selalu bersikap ragu-ragu terhadap kemampuan diri sendiri, bila 

menghadapi keadaan baru merasa dirinya tidak mampu. 

3) Tipe Choleris/orang berdarah panas. Orang yang terlalu banyak chole (empedu kuning) di 

dalam tubuhnya disebut orang cholerisi atau cholericius, sifat choleris. 

a) Sifat stemming dasar: mudah tersinggung. Di dalam dirinya selalu ada rasa tidak puas 

dan bertindak agresif. Mudah jengkel dengan segala apapun termasuk hal-hal yang kecil, 

mudah naik darah, dan tidak dapat menguasai diri, dan sering mengamuk. 

b)  Perasaan-perasaan: mudah tergerak dan sangat kuat. Cholericus tidak akan berhenti 

mengerjakan sesuatu apabila belum selesai sama sekali, memiliki perasaan dan 

berlangsung lama. Ia dapat menyerahkan dirinya sama sekali untuk membela sesuatu 

perkara atau seseorang. Ia orang yang dapat dipercaya, tugasnya dikerjakan dengan 

penuh ketekunan walapun dalam melaksanakan tugas ia diganggu oleh rasa 

ketidaksabarannya. 

c) Rekasi dang gerak tindakannya: serupa dengan sifat kehidupan, cepat, kuat, melimpah, 

dan lama tetapi tidak begitu teratur. 

4) Tipe Flegmatis/orang berdarah dingin. Orang yang selalu banyak flegma (kelendir) di dalam 

tubuhnya disebut orang flegmetisi atau flegmaticus, sifatnya flegmatis. 

a) Sifat stemming dasar: tetap dan tenang. Phlegmaticus mempunyai stemming yang stabil 

yang disebut positif sedang, merasa puas dengan dunia sekitar dan dirinya sendiri tetapi 

tidak sedemikian riangnya seperti sanguinicus. 
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b) Perasaan-perasaan: tidak mudah tergerak dan lemah. Seorang phlegmaticus tidak mudah 

merasa terharu, dapat mempertahankan ketenangan jiwanya, dan tidak mudah menjadi 

panik. Seorang phlegmaticus tidak mudah tersinggung dan menjadi marah, tidak banyak 

hal yang menarik perhatiannya, bahkan mempunyai sifat ramah, mudah mengalah karena 

tidak pernah mempunyai keinginan untuk menonjolkan diri, pendiam dan malahan pasif. 

Phlegmaticus melekat erat pada kebiasan-kebiasaan tertentu, setia, dan konservatif. 

c) Reaksi dan gerak tindakannya: lambat demikan pula reaksinya terhadap kesan-kesan. 

Tidak cepat mengambil tindakan, bila telah memutuskan sesuatu sukar untuk 

mengubahnya karena pada dasarnya phlegmaticus tidak senang terhadap perubahan. 

Sifanya tenang, berhati-hati, dan sabar. Tidak mudah menyesuaikan diri, malas, serba 

lambat, kurang tertib dan kurang cermat. 

4. Pengertian dan Macam-Macam Tokoh 

Menurut Nurgiyantoro (2002:164), “Tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan dalam 

suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral. Menurut 

Sudjiman (1992:160), “Tokoh merupakan individu rekaan yang mengalami peristiwa atau 

perlakuan di dalam berbagai peristiwa cerita”. Tokoh juga merupakan sesuatu yang kompleks 

bagi sejumlah gerak yang berbeda-beda, tetapi tidak untuk semua gerak, hanya jenis gerak 

tertentu yang akhirnya dianggap bersesuaian satu sama lain (Tarigan, 1994:149). Nurgiyantoro 

(2002:181) mengemukakan bahwa macam-macam tokoh berdasarkan perwatakannya adalah 

sebagai berikut. (1) Tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya memiliki suatu kualitas pribadi 

tertentu, atau sifat atau watak yang tertentu; dan (2) tokoh bulat atau tokoh komplek adalah 

tokoh yang memiliki dan diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi 

kepribadiannya dan jati dirinya. Kosasih (2001:177) mengemukakan bahwa macam-macam 

tokoh berdasarkan perannya adalah sebagai berikut. 

(1) Tokoh protagonis adalah tokoh yang berperan utama sebagai tokoh idaman; 

(2) tokoh antagonis adalah tokoh yang berperan sebagai pesaing atau penentang 

dari tokoh utama, sehingga dia kurang disenangi pembaca; dan (3) tokoh 

pembantu atau figuran adalah tokoh yang kehadirannya mendampingi 

keberadaan tokoh utama.  

5. Pengertian dan Ciri Novel 

 Novel adalah suatu cerita prosa fiktif yang melukiskan para tokoh, gerak serta adegan 

kehidupan nyata dalam suatu alur (Tarigan, 1994:164). Menurut Suliyati (1988:137), “Novel 

adalah prosa yang agak pendek atau sederhana, yang menceritakan suatu kejadian kehidupan 

pelaku yang menyebabkan perubahan sikap hidup pelakunya”. Ambary (1988:61) berpendapat, 
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“Novel adalah suatu cerita yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari kehidupan atau 

menentukan nasib para tokoh dalam cerita”. Menurut Tarigan (1994:170--171), “Ciri-ciri novel 

adalah (1) jumlah pemakaian kata-kata lebih kurang 35.000 kata; (2) jumlah halaman minimal 

100; (3) jumlah waktu untuk membaca lebih kurang 120 menit; (4) tergantung dari satu pelaku 

cerita; (5) mempunyai lebih dari satu emosi; (6) skala lebih luas”. Raharjo (1992:23--24) 

mengatakan ciri novel sebagai berikut. 

(1) Menceritakan sebagian dari kehidupan tokoh yang luar biasa; (2) terjadi 

konflik, sehingga menimbulkan perubahan nasib; (3) ceritanya lebih sempit dari 

roman, tetapi lebih luas dari cerpen; (4) terdapat beberapa alur; (5) terdapat 

beberapa insiden yang dapat mempengaruhi jalannya cerita; dan (6) perwatakan 

atau penokohan dilukiskan secara mendalam.   

 

C. Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu cara utama yang dilakukan atau dipergunakan untuk mencapai 

suatu tujuan (Surakhmad, 1989:147). Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif yang bertujuan membahas masalah mentalitas tokoh-tokoh dalam novel Sakit 

½ Jiwa karya Endang Rukmana dengan menggunakan pendekatan moral dan pendekatan 

sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Sakit ½ Jiwa karya Endang Rukmana 

terbit tahun 2006; cetakan ketiga; jumlah halaman 254 halaman; ukuran buku 19 cm x 11,5 cm; 

penerbit Gagas Media serta teknik analisis data  yang dipergunakan adalah teknik analisis karya.  

 

D. Pembahasan 

Tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel Sakit ½ Jiwa karya Endang Rukmana adalah 

Bobi sebagai tokoh utama dan Monda, Bi Minah, Mang Dadang, Oom Rys, Susi, Tole, Franto, 

Virgin, Retno, Abah Mumu dan Ambu Ijah sebagai tokoh pembantu. Mentalitas tokoh-tokoh 

tersebut, dapat dilihat pada uraian berikut. 

a.  Mentalitas Tokoh Bobi 

1) Ciri Fisik 

Secara fisik penggambaran tokoh Bobi diperankan oleh seorang aktor muda kawakan 

yang sering muncul dalam serial televisi “Exkstravaganza” di Trans TV yakni Tora Sudiro. 

Tokoh ini memiliki postur tubuh kurus jangkung dan memiliki wajah ganteng. Hal ini terlihat 

pada kutipan berikut. 

“Coba elo bayangin seandainya adegan di bawah ini, antara si Bobi dan si 

kakek bijak, diperankan oleh Tora Sudiro dan Aming. (Rukmana, 2006:1)”          
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2) Sifat Baik 

Tokoh Bobi memiliki jiwa kepedulian sosial dan suka menolon sesama. Hal ini terlihat 

pada kutipan berikut. 

“Lapar, Dek?” tanya Bobi 

…“Makan yuk, dek?!”bocah itu mengganguk, Bobi segera beranjak, memesan 

sepiring nasi goreng dan segelas teh manis. “Ayo dimakan dek!” Bobi 

membantu bocah itu duduk. Dengan tangan gemetar bocah lelaki yang usianya 

diperkirakan Bobi sekitar sepuluh tahun itu segera melahap nasi goreng yang 

disediakan untuknya. Usai menyantap nasi goreng sampai butir terakhir, bocah 

itu meminum segelas teh manis sekaligus. “Makasih, Oom Botak!” ucap bocah 

itu polos. (Rukmana, 2006:107) 

3) Sifat Buruk  

Sifat buruk Bobi suka tidak tepat waktu. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut. 

“Iya…cayang…, gue kan datang jam lima lewat empat puluh plus lima 

menitan kita ngobrol! Masih jam lima lewatkan…? So, gue nggak telat 

dunk…, cayang…!” (Rukmana, 2006:15)  

Mentalitas yang dimiliki tokoh Bobi adalah tipe mentalitas aktivitas golongan aktif 

karena Bobi merupakan sosok tokoh yang suka bercanda, periang, kuat menentang penghalang 

dan berpandangan luas. Selain itu Bobi memiliki tipe mentalitas golongan proses pengiring atau 

penurut kuat.  

 

b.  Mentalitas Tokoh Monda 

1) Ciri Fisik 

Secara fisik tokoh Monda merupakan gadis yang cantik, seksi, kaya dan baik. Seperti 

yang dikatakan Bobi yang dapat kita lihat pada kutipan berikut.  

“Ada satu lagi!” 

“Apaan tuh?” 

“Di selatan kau akan menemukan CINTAMU, cucuku!” 

“Tapi kek, gue udah punya pacar! Cantik, seksi, kaya, baik banget!”. 

(Rukmana, 2006:4) 

2) Sifat Baik  

Sifat baik yang dimiliki oleh Monda adalah sikap dermawan yang dapat terlihat dalam 

kutipan berikut.  
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“Makasih, Mbak cantik…!” Bocah pengamen perempuan itu senyum dan 

memuji Monda saat amplop yang dibukanya berisi uang sepuluh ribu”. 

(Rukmana, 2006:57) 

3) Sifat Buruk 

Mentalitas sifat buruk Monda antara lain adalah pemarah dan emosional. Hal ini terlihat 

pada kutipan berikut.  

“Apa lo bilang…, Bob? Kita sepakat ketemuan jam lima lewat, inget? 

Sekarang udah jam berapa, nih? Ganteng banget , sih lo!  

(Rukmana, 2006:14--15) 

Sikap dermawan dan suka menolong yang diperlihatkan Monda menunjukkan bahwa 

Monda memiliki ciri atau tipe mentalitas proses pengiring kuat. 

 

c.  Mentalitas Tokoh Bi Minah 

1) Ciri Fisik 

Penjelasan secara fisik tokoh Bi Minah tidak terdapat dalam novel Sakit ½ Jiwa Karya 

Endang Rukmana.  

2) Sifat Baik 

Sifat baik Bi Minah adalah penuh perhatian. Hal ini terlihat pada kutipan berikut 

“Mangga, Neng, dimakan atuh kutinya!” ujar Bi Minah 

“Eh..maksud Bini gogodoh-nya!” 

“Gogodoh?” 

“Iya, gogodoh, kenapah, Neng Monda tidak suka?” 

“Maksud Monda, gogodoh itu artinya apa?” 

“Oh maaf atuh, Neng Monda. Gogodoh itu artinya cau dipasihan terigu, 

digoreng…”. 

“…?” Monda makin bengong 

“Gogodoh itu bahasa Sunda di Serang Banten, artinya pisang, dikasih terigu, 

digoreng gitu lho…, Neng Monda!” Mang Dadang menejelaskan sambil 

terkekeh (Rukmana, 2006:30) 

3) Sifat Buruk  

Bi Minah pembantu rumah tangga yang telah lama bekerja pada keluarga Bobi memiliki 

sifat buruk yakni gagap dan suka latah. Hal ini terlihat pada kutipan berikut. 
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“KUTIL!!!!! KUTIL!!!!! EH KUTIL….!!!!! KUTIL KEBAKARAN!!!!! BANJIR 

KUTIL!!!! KUTIL GEMPA!!!!! WABAH KUTIL!!!!! SETAN KUTIL!!!!! Eh, 

aya naoun, Neng?! Aya gempa gitu?!’ Bi Minah bangun tergagap. (Rukmana, 

2006:37)   

Tokoh Bi Minah mempunyai tipe mentalitas aktivitas golongan aktif Mentalitas Bi Minah 

yang timbul merupakan respon atas perlakuan keadaan yang sedang terjadi disekitarnya.  

 

d.  Mentalitas Tokoh Mang Dadang 

1) Ciri Fisik 

Penjelasan secara fisik Tokoh Mang Dadang tidak terdapat dalam novel Sakit ½ Jiwa 

karya Endang Rukmana.  

2) Sifat Baik 

Sifat baik tokoh Mang Dadang memiliki kasih sayang yang besar terutama pada istrinya 

Bi Minah. Hal ini terlihat pada kutipan berikut. 

“Den Bobi, punten yeuh…, Mamang mau tanya, Neng Monda kemana nya? 

Kasihan, Bi Minah kekunci di dalam kamar, kuncinya di bawa sama Neng 

Monda”. (Rukmana, 2006:41)  

3) Sifat Buruk 

Tokoh Mang Dadang dalam novel Sakit ½ Jiwa oleh Endang Rukmana selaku pengarang 

dideskripsikan tidak memiliki sifat buruk. Tipe mentalitas yang dimiliki tokoh Mang Dadang tipe 

mentalitas aktifitas golongan.  

  

e.  Mentalitas Tokoh Oom Rys (Rys Revolta) 

1) Ciri Fisik 

Penjelasan secara fisik tokoh Oom Rys tidak terdapat dalam novel Sakit ½ Jiwa karya 

Endang Rukmana.  

2) Sifat Baik  

Sifat baik tokoh Oom Rys adalah suka menolong. Hal ini terlihat pada kutipan berikut. 

“Berhenti semuanya!’ teriak kapten Sadeli. Rupanya Oom Rys bertindak cepat 

dengan berlari menghubungi pos polisi yang letaknya tak jauh dari TKP. Para 

tukang ojek, tukang daging, tukang sayur, dan para tukang lainnya yang ikut 

berpartisipasi menggeroyok menghentikan aksinya. (Rukmana, 2006:87)  

3) Sifat Buruk  

Sifat buruk tokoh Oom Rys adalah tidak memiliki sikap tenggang rasa atau tidak 

memiliki rasa kepedulian. Hal ini terlihat pada kutipan berikut.  
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 “Masih kuat kau,Junior?!”. 

“Ma-ma-sih, Oom!” jawab Bobi ditengah sengalan nafasnya. Butir-butir 

keringat sebesar biji jangung mengaliri wajah dan lehernya. Oom Rys terseyum 

dan sesekali terkekeh menyaksikan Bobi yang tampak kepayahan. Ia sengaja 

ingin menguji anak muda ini, seberapa tangguh kondisi fisiknya.  

“Masih kuat, Bob?!” 

Emmmmasih…, Oom! Emmmmm-mmmmmmm-mma-ma-maaa-siiiih…,!’ 

“Come on …junior…! (Rukmana, 2006:117) 

Tokoh Oom Rys mempunyai tipe mentalitas emosionalitas karena Oom Rys tidak memiliki 

sifat tenggang rasa. 

 

f.  Mentalitas Tokoh Susi 

1) Ciri Fisik 

Ciri fisik tokoh Susi adalah seorang gadis manis dengan tahi lalat kecil di atas bibir. Hal 

ini terlihat pada kutipan berikut. 

“Ah nggak, just farewell party!’ Jawab Susi, gadis manis dengan tahi lalat kecil 

di atas bibir. (Rukmana, 2006:125) 

2) Sifat Baik 

Sifat kedewasaan Susi tampak terlihat walaupun usianya masih muda. Hal ini terlihat 

pada kutipan berikut. 

“Cewek emang mandang dari apa yang bisa lelaki itu berikan untuk dirinya. 

Tetapi yang diberikan bukan cuma materi. Apalagi buat cewek yang udah 

mapan, ia mencari sesuatu yang lain dari si lelaki”. (Rukmana, 2006:141) 

3) Sifat Buruk  

Susi wanita yang penuh dengan ambisi yang besar. Ia akan berusaha semaksimal 

mungkin untuk mendapatkan keinginannya. Sifat buruk ini dimiliki oleh Susi. Hal ini terlihat 

pada kutipan berikut. 

“Bodo amat! Yang penting gue suka sama elo, Bob! Elo lelaki yang memenuhi 

mimpi gue selama ini. Gue rela jadi “sephia” buat elo!?” (Rukmana, 

2006:140) 

Tokoh Susi mempunyai tipe mentalitas aktivitas golongan aktif. Memiliki ambisi kuat 

untuk menentang penghalang dalam mendapatkan sesuatu serta memiliki pandangan yang luas 

merupakan salah satu ciri sifat yang dimiliki Susi yang menunjukkan bahwa Susi bermentalitas 

aktivitas.  
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g.  Mentalitas Tokoh Tole  

1) Ciri Fisik 

Secara fisik penggambaran tooh Tole memiliki perawakan wajah yang hancur, berkulit 

hitam, dan memiliki bibir monyong. Hal ini terlihat pada kutipan berikut. 

Susi sempat menolak uluran tangan Tole. Maklumlah, penampakan Tole 

memang ancur abis. Tole yang berkulit hitam, bibir monyong, dan rupa kayak 

buto ijo, yang jarang sekali didekati cewek, agak terluka hatinya. (Rukmana, 

2006:169) 

2) Sifat Baik 

Sifat baik Tole adalah memiliki rasa kasihan. Hal ini terlihat pada kutipan berikut. 

“Aduh, gue nggak kuat, nich…! Rengek Susi dengan mata berkaca-kaca. 

Pergelangan tangannya penuh dengan memar dan luka akibat tersayat ranting, 

tumbuhan berduri, dan tumbuhan yang menyebabkan gatal-gatal seperti 

jelatang serta daun pinus. Tole merasa kasihan sekali melihat keadaan susi. 

“Ayo Sus! Kowe pasti bisa, enyong yakinlah!” Tole menyemangati Susi. 

(Rukmana, 2006:185) 

3) Sifat Buruk 

Panik dan tidak berpikir panjang merupakan salah satu sifat buruk yang dimiliki Tole. 

Hal tersebut dapat kita lihat pada kutipan berikut. 

“KEBAKARAN… PAKDE…, KEBAKARAN….!!!!!” Tole berteriak histeris. 

Kompos gas yang coba dia nyalakan bersama Susi terbakar. Lantaran ketika 

Tole membuka pemutar gas, Susi langsung saja tanpa rasa bersalah 

menyalakan korek api di atasnya.  

BLUMMMMM!!!!! 

PAKDE…, KEBAKARAN…, WOI… KEBAKARAN…, aja pada meneng bae lah 

(jangan pada diam aja dong), kebakaran…!!!!” Tole panik bukan main. 

Idealnya sih untuk memadamkan api digunakan handuk atau karung basah. 

Tetapi dalam kondisi darurat dan panik, maka tanpa pikir panjang Tole meraih 

segala macam benda yang ada di dekatnya. (Rukmana, 2006:183) 

Tole mempunyai tipe mentalitas golongan proses pengiring atau penurut kuat. Sikap Tole 

yang kasihan dan ingin membantu Susi tampak ketika Tole melihat keadaan Susi yang penuh 

memar dan luka di pergelangan tangan akibat tersayat ranting dan tumbuhan berduri yang 

menyebabkan gatal-gatal.  
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h.  Mentalitas Tokoh Franto 

1) Ciri Fisik 

Penggambaran secara fisik tokoh Franto tidak terdapat dalam novel Sakit ½ Jiwa karya 

Endang Rukmana.  

2) Sifat Baik 

Franto yang keturunan Batak, memiliki sifat baik yakni sifat pemberani. Hal ini terlihat 

pada kutipan berikut. 

“Hei, banci-banci, aku tidak mengerti masalah kalian. Tapi sebaiknya zangan 

main keroyok begitu, zentelmen dikit dong, kawan…!” 

“Apa urusan elo, heh?!” Kohar mengeluarkan pisau belati dari balik 

pinggangnya. Diikuti para cecenguk yang lain. 

Mazu kau…, banci!” gertak si pemilik aksen Batak. Kohar segera menyambut 

tantangan tersebut. (Rukmana, 2006:143--144) 

3) Sifat Buruk 

Tokoh Franto dalam novel Sakit ½ Jiwa oleh Endang Rukmana selaku pengarang 

dideskripsikan tidak memiliki sifat buruk. Dilukiskan bagaimana tokoh Franto memiliki tipe 

mentalitas  emosionalitas, golongan emosional yaitu mereka yang emosionalitasnya tinggi.  

 

i.  Mentalitas Tokoh Virgin 

1) Ciri Fisik 

Penjelasan sosok Virgin secara fisik tidak terdapat dalam novel Sakit ½ Jiwa karya 

Endang Rukmana. 

2) Sifat Baik  

Jiwa penolong merupakan salah satu sifat baik yang miliki oleh Virgin. Sifat baik Virgin 

ini tampak pada kutipan berikut. 

”Retno tergopoh-gopoh menghampiri Virgin dengan kotak P3K di tangannya. 

Dengan cekatan Virgin membersihkan luka itu, membalurinya dengan betadine, 

kemudian membalut luka di pergelangan tangan Franto dengan perban”. 

(Rukmana, 2006:186) 

3) Sifat Buruk 

Tokoh Virgin dalam novel Sakit ½ Jiwa oleh Endang Rukmana selaku pengarang 

dideskripsikan tidak memiliki sifat buruk. Tipe mentalitas yang dimiliki Virgin adalah tipe 

mentalitas aktivitas golongan aktif.  
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j.  Mentalitas Tokoh Retno 

1) Ciri Fisik 

Penjelasan secara fisik tokoh Retno tidak terdapat dalam novel Sakit ½ Jiwa karya 

Endang Rukmana. 

2) Sifat Baik  

Sifat baik Retno adalah penyabar. Hal ini terlihat pada kutipan berikut. 

“Kita bikin pisang goreng dulu ya, Sus!” dengan telaten Retno menjawab 

segala pertanyaan Susi dan mengajarinya banyak hal tentang masak-memasak. 

Retno menyodorkan Susi sebilah pisau untuk membantunya mengiris-iris pisang 

pemberian Pak Naisbah. (Rukmana, 2006:171) 

3) Sifat Buruk  

Tipe mentalitas yang dimiliki Retno adalah tipe mentalitas golongan tidak emosional. 

Yaitu mereka yang emosionalitasnya rendah karena sifat penyabar yang dimiliki oleh Retno.  

 

k.  Mentalitas Tokoh Abah Mumu 

1) Ciri Fisik 

Penjelasan secara fisik tokoh Abah Mumu tidak terdapat dalam novel Sakit ½ Jiwa karya 

Endang Rukmana. 

2) Sifat Baik 

Penggambaran sifat baik yang dimiliki oleh Abah Mumu, dilukiskan oleh Endang 

Rukmana pada kutipan berikut. 

“Hayu atuh, urang nginum cai dogan heuh! 

(ayo, kita minum air kelapa muda dulu!)” 

lelaki tua itu dengan cekatan menelanjangi bagian atas kelapan muda dan 

melubangiya. 

Mereka minum kelapa muda langsung dari tempurungnya. Bobi merasakan 

kesegaran luar biasa mengaliri kerongkongannya. Air kelapa muda di tepi 

pantai, sehabis makan pepes ikan, muachhhh…., bener-bener nampol rasanya! 

Sehabis diminum air, kelapa muda itu dibelah dua dan makan isinya. 

(Rukmana, 2006:243--244) 

3) Sifat Buruk 

Penggambaran sifat buruk yang dimiliki oleh Abah Mumu, dideskripsikan oleh Endang 

Rukmana sebagai seorang tua yang pelupa (pikun). Hal ini dapat kita lihat pada kutipan berikut. 

“Saha.. ieu the, Nyai?” Tanya lelaki tua itu kepada istrinya. 
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Sebelum perempuan tua itu sempat menjawab, Monda terlebih dahulu 

memotongnya. 

“Aih…, si Abah… sudah pikun, ya! Saya Monda…, Abah!” 

Monda merangkul manja pada bahu lelaki tua itu. 

“Masya Allah …, Monda…? Ini the benar Monda? Aih…, teu sangka euy, anak 

kula! Mani geulis pisan…!(Duh, nggak sangka ya, anakku! Cantik sekali…!)” 

(Rukmana, 2006:243). 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Abah Mumu mempunyai tipe mentalitas aktivitas 

golongan aktif karena Abah Mumu mempunyai rasa sayang dan perhatian kepada Monda. Selain 

itu juga Abah Mumu mempunyai tipe mentalitas golongan proses pengiring atau penurut lemah.  

 

l.  Mentalitas Tokoh Ambu Ijah  

1) Ciri Fisik  

Penjelasan secara fisik tokoh Ambu Ijah tidak terdapat dalam novel Sakit ½ Jiwa karya 

Endang Rukmana. 

2) Sifat Baik 

Layaknya seorang ibu, Ambu Ijah memiliki perhatian yang besar terhadap Monda dan 

Bobi. Sifat baik Ambu Ijah ini terlihat pada kutipan berikut.  

“Sudah, sini leumeungna Ambu Ijah simpen! Kalian makan masakan Ambu, 

ya!” 

perempuan tua itu meyedokkan nasi ke dalam piring untuk Bobi dan Monda. 

Mau tak mau keduanya harus makan. (Rukmana, 2006:242) 

3) Sifat Buruk 

Sifat buruk Ambu Ijah adalah pelupa (pikun). Hal ini terlihat pada kutipan berikut.  

“Ambu…! Ini Monda…!” Pekik Monda Sumringah. Sudah lama Monda tidak 

mengunjungi tempat ini.  

“Gusti …anaking…(ya…Tuhan….anakku), Monda!” 

perempuan tua itu meraba wajah Monda, menciuminya, dan memeluknya. 

Ambu Ijah tidak memiliki anak, hingga begitu sayangnya ia pada Monda, 

momongannya”. (Rukmana, 2006:241). 

Berdasarkan analisis data pada novel Sakit ½ Jiwa karya Endang Rukmana tentang 

Mentalitas Tokoh-Tokoh yang meliputi ciri fisik, sifat baik dan buruk, maka untuk lebih jelasnya 

mengenai tipe mentalitas tokoh-tokoh dalam novel Sakit ½ Jiwa karya Endang Rukmana, dapat 

dilihat pada tabel 1 berikut ini.  
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Tabel 1. Tipe Mentalitas Tokoh-Tokoh 

No. Nama Tokoh 

Emosionalitas Pengiring atau Penurut Aktivitas 

Emosi Tidak 

Emosi 

Pengiring atau 

Penurut Kuat 

Pengiring 

atau Penurut 

Lemah 

Aktif Tidak 

aktif 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Bobi 

Monda 

Bi Minah 

MangDadang 

Oom Rys 

Susi 

Tole 

Franto 

Virgin 

Retno 

Abah Mumu 

Ambu Ijah 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 Jumlah 4 1 5 3 6  

  

Tipe mentalitas tokoh-tokoh yang paling dominan dimunculkan pengarang dalam novel 

Sakit ½ Jiwa adalah tipe mentalitas aktif karena tokoh-tokoh dalam cerita banyak melakukan 

pekerjaan atau perbuatan yang baik atau positif. Selain tipe aktif yang paling dominan 

dimunculkan, terdapat juga tipe pengiring atau penurut kuat yang kedua banyak dimunculkan 

pengarang karena tokoh-tokoh dalam cerita sering berinteraksi menciptakan suatu hubungan 

yang harmonis serta tipe mentalitas yang ketiga banyak dimunculkan pengarang adalah tipe 

emosi karena tokoh-tokoh dalam cerita tersebut sering beraktivitas sehingga tingkat 

emosionalitasnya cenderung kelihatan. Deskripsi mentalitas yang digambarkan oleh Endang 

Rukmana dalam novel Sakit ½ Jiwa melalui tokoh-tokoh tersebut memberikan penggambaran 

bagaimana mentalitas seseorang terbentuk dan terwujud berdasarkan peristiwa yang telah 

maupun yang sedang dialami seseorang.  

 Penggambaran mentalitas yang dilukiskan oleh Endang Rukmana dalam novel Sakit ½ 

Jiwa merupakan salah satu penggambaran bagaimana sebenarnya tipe mentalitas seseorang dapat 

terbentuk. Dalam novel Sakit ½ Jiwa dilukiskan bagaimana tipe-tipe mentalitas para tokoh 

terbentuk dan terwujud dalam suatu perilaku atau tindakan yang kadang kala bertolakbelakang 

dari sifat alami yang dimilikinya. Perlu dicermati bahwa kejadian serupa dapat kita jumpai pada 

kehidupan sesungguhnya seseorang dapat berbuat dan bertindak tanpa memperdulikan keadaan 

ruang dan waktu di manapun ia berada. 
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E. Simpulan dan Saran 

Kajian mentalitas tokoh dalam novel merupakan salah satu cara dalam memaknai sebuah 

hasil karya sastra. Pengisahan kehidupan para tokoh dalam sebuah novel diadopsi pengarang 

berdasarkan imajinasi, pengalaman sendiri dan pengalaman-pengalaman orang lain yang 

dilukiskan ke dalam sebuah karya sastra. Perwujudan mentalitas tokoh yang meliputi ciri fisik, 

sifat baik, dan buruk merupakan penggambaran sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupan 

nyata.  
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Abstract 

 

Naturally, when humans are born to this life, it has been dicided whether they are going to be a 

man or a woman in gender.  In society, men and women have certain roles and functions that are 

called gender. Gender is a differences of role, function, and responsibility between men and women 

as a result of societies socio-culture construction. Practically, gender often triggers inequality and 

unequivalent proportion towards men and women. That unequivalent can be represented as 

descriminative act which triggers gender inequality (gender bias). The manifestation of gender bias 

which is usually happened in society organized as (1) streotype, (2) subordinative, (3) 

marginalization, (4) double duty work, and (5) gender-based violance. Furthemore, feminism who 

has done by women occur as a result of gender bias. Feminism is a theory of equality between men 

and women in politic, economy, and social aspects; or it can be said as a form of organization 

which is fighting for rights and women interests. In significance, feminism is a women movement 

to reject everything’s marginalized, subordinazed, and underestimated by dominant culture whether 

in politic, economy, or social aspects. The concrete representation of this feminism can be seen 

through literary work. There are many women writers appear telling stories about women life with 

the women as the first character, for example literary works of NH Dini, Titie Said, Marga T which 

describe the problems and the characters of women. As a consequence, feminist literary criticism 

appears as literary study which focuses on women. 

  

Keywords: women literature, gender, feminism 

 

A. Pendahuluan 

Secara kodrati manusia sejak lahir, telah ditentukan jenis kelaminnya masing-masing 

baik itu perempuan atau laki-laki. Jenis kelamin tersebut tidak dapat dipertukarkan.  Dalam 

kehidupan bermasyarakat antara laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi dan  peranan  

masing-masing. Fungsi dan peranan antara laki-laki dan perempuan itu ditentukan oleh konvensi 

masyarakat tertentu. Fungsi dan peranan ini dapat di tukar antara laki-laki dan perempuan. Ini 

lah yang disebut sebagai gender. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara 

laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial budaya. Dalam prakteknya gender 

ini ternyata sering menimbulkan ketidakadilan. Hal ini karena dalam  budaya tertentu peran dan 

kedudukan laki-laki selalu lebih tinggi dari peran dan kedudukan perempuan. Bahkan 

kepentingan laki-lai selalu diutamakan sedangkan perempuan selalu dikesampingkan.  

Akibat perbedaan gender itulah muncul gerakan feminisme yang dilakukan oleh para 

perempuan. Pada dasarnya gerakan feminisme ini muncul karena adanya dorongan ingin 

menyetarakan hak antara laki-laki dan perempuan yang selama ini seolah-olah perempuan tidak 
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dihargai dalam pengambilan kesempatan dan keputusan dala hidup. Perempuan merasa 

terkekang karena superioritas laki-laki dan perempuan hanya dianggap sebagai bumbu penyedap 

dalam hidup laki-laki. Feminisme ialah teori tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan 

dibidang politik, ekonomi, dan sosial; atau kegiatan terorganisasi yang memperjuangkan hak-

hak serta kepentingan perempuan.  

Wujud konkrit gerakan feminisme ini adalah melalui karya sastra. Banyak bermunculan 

penulis-penulis perempuan yang menceritakan tetang kehidupan perempuan dengan tokoh utama 

adalah juga perempuan. Misalnya   karya-karya dari NH Dini, Titie Said, Marga T, 

menampilkan masalah-masalah dan tokoh- tokoh perempuan. Hal ini bertujuan untuk 

menghapuskan persepsi masyakat bahwa kedudukan dan fungsi perempuan selalu lebih rendah 

dari kaum laki-laki. 

 

B. Pembahasan 

1. Pengertian Sastra 

Sastra  berasal dari akar kata sas (Sansekerta) berarti ‘mengarahkan’, ‘mengajar’, 

‘memberi petunjuk’ dan’ instruksi’. Akhiran –tra berarti ‘alat’, ‘sarana’. Jadi sastra secara 

leksikal berarti kumpulan alat untuk mengajar, buku petunjuk atau buku pengajaran yang baik. 

Dalam perkembangannya sastra sering dikombinasikan dengan awalan su- sehingga menjadi 

susastra yang diartikan sebagai hasil ciptaan yang baik dan indah. Dalam teori kontemprer sastra 

dikaitkan dengan ciri-ciri imajinasi dan kreatifitas yang selanjutnya merupakan satu-satunya ciri 

khas kesusatraan (Teeuw  dalam Ratna, 2005:4).  Pendapat lain mengatakan bahwa sastra adalah 

“Lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium; bahasa itu sendiri merupakan 

ciptaan sosial” (Darmini dalam Priyatni 2010:12).  Sastra adalah pengungkapan realitas 

kehidupan masyarakat secara imajiner atu secara fiksi (Priyanti, 2010:12).   

Objek kajian sastra adalah manusia dalam masyakat, mausia sebagai fakta sosial sebagai 

mahluk kultural. Sastra berfungsi untuk mengantarkan manusia untuk mencapai jenjang 

kehidupan yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuannya tersebut karya sastra  melakukannya 

secara tidak langsung, melalui bahasa metaforis yang konotatif. Sastra mentransformasikan 

bahasa ke dalam teks, dari bahasa formal ke dalam bahasa sastra, dari kejadian ke dalam plot, 

dari karakterologi ke dalam karakterisasi. Objek formal karya sastra secara konkret adalah teks 

dan keindahan teks itu sendiri. Oleh karena itu sastra disebut sebagai ‘dunia dalam kata’ bukan 

dunia manusia.  

Karya sastra membangun dunia melalui kata-kata sebab kata-kata memiliki energi. 

Melalui energi itulah terbentuk citra tentang dunia tertentu, sebagai dunia yang baru. Kata-kata 
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itu memiliki aspek dokumenter yang dapat menembus ruang dan waktu, melebihi kemampuan 

aspek-aspek kebudayaan yang lain. Medium utama karya sastra adalah bahasa. Bahasalah yang 

mengikat keseluruhan aspek kehidupan, disajikan melalui cara-cara yang khas dan unik, berbeda 

dengan bentuk penyajian dalam narasi nonsastra, bentuk penyajian yang berbeda tidak 

dimaksudkan agar karya sastra terpisah dari kehidupan masyakarat yang sesungguhnya. 

Sebaliknya  bentuk penyajian tersebut justru bertujuan agar peristiwa yang sesungguhnya dapat 

dipahami secara lebih bermakna, lebih intens dan dengan sendirinya lebih luas dan mendalam. 

Selain pada isinya, fokus keindahan sastra terletak pada bahasa. Bahasa dalam sastra dikenal 

penuh dengan ambiguitas dan homonim, serta kategori-kategori yang tidak beraturan dan 

irasional. Bahasa sastra juga  bersifat konotatif dan refensial serta memiliki fungsi ekspresif 

untuk menunjukkan sikap pembicara atau penulisnya. Bahasa sastra berusaha  untuk 

mempengaruhi, membujuk dan pada akhirnya mengubah sikap dan pandangan pembaca. 

Masalah perempuan Indonesia misalnya dapat djelaskan secara lebih mendalam setelah 

membaca novel-novel balai pustaka, pujangga baru dan novel-novel popular tahun 1970-an.  

 

2. Perempuan  Sastra  

Karya sastra selalu menyediakan ruang terbuka pada setiap objek yang 

diperbincangkan. Salah satu objek yang tak pernah habis menjadi sajian adalah tema perempuan 

di dalam sebuah karya sastra. Keberadaan perempuan sebagai salah satu menu tema yang paling 

banyak dipilih oleh sebagai karya sastra telah mendorong lahirnya banyak penelitian terhadap 

karya sastra bertema perempuan. Tidak dimungkiri lagi perempuan menjadi daya tarik kaum 

laki-laki. Daya tarik perempuan bukan hanya pada kecantikan dan kiecendekiannya, melainkan 

lebih terfokus pada masalah-masalah seksualnya. Sehingga selain menjadi wacana lisan kaum 

laki-laki, sering pula melahirkan ide mutakhir bagi para seniman misalnya seniman sastra 

(pengarang sastra). 

Pengarang dalam karya sastranya, baik bergenre prosa, novel, roman, cerpen maupun 

puisi sering mengangkat tubuh dan seks perempuan di dalam mengkontruksi ceritanya. Seks dan 

tubuh perempuan menarik bagi pengarang laki-laki untuk mengembangkan cerita sebagai tema 

dalam karya sastranya. Hal ini dipandang bahwa seks dan tubuh adalah bagian dari cerita yang 

sangat berperan penting dalam melahirkan tokoh sebagai usaha mengeksploitasi  cerita. 

Ekspoitasi perempuan dalam cerita berkaitan erat dengan ideologi  kapitalisme yang 

menempatkan perempuan sebagai salah satu alat produksi. Kapitalisme memandang perempuan 

berguna selagi masih menguntungkan bagi kapitalisme (Nur dalam Yasa, 2012:35). Pada 

konteks yang tidak berbeda dengan hal itu, seks dan tubuh sering dijadikan sebagai alat yang 
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menguntungkan bagi kapitalisme (dalam hal ini kaum patriarki dalam teks dan cerita).  Seks dan 

tubuh dalam karya sastra ibarat sepasang suam istri, yang mana seks dan tubuh mereka adalah 

bagian yang mampu membangun kehidupan dari aspek kehidupan lainnya. Walau demikian 

eksistensi seks dan tubuh perempuan dalam karya sastra pengarang laki-laki teramat sering 

mendapat kritik, bukan saja dari kaum perempuan namun laki-laki yang mendekosntruksi 

hegemoni laki-laki terhadap perempuan sering memberi kritik lewat karya sastranya. Sehingga 

terlahir karya sastra yang memberi kritik sekaligus memberi motivasi kepada kaum perempuan 

di dalam karya sastranya.  

Di dalam sejarah kesusatraan Indonesia, roman Siti Nurbaya merupakan novel pertama 

yang mampu membuka cakrawala sastra Indonesia mengenai dunia perempuan. Selanjutnya 

disusul dengan novel Layar Terkembang yang juga mengangkat tema emansipasi perempuan. Di 

tahun-tahun berikutnya muncul karya-karya lain yang mulai nyaman membincangkan tema 

perempuan seperti La Barka, Burung-burung Manyar, Saman dan sebagainya. Karya sastra 

seperti novel pun banyak terbit sekaligus mempopulerkan kepengarangan perempuan, seperti 

Ayu Utami melalui dua buah novelnya Saman dan Larung, Eka Kurniawan melaui Cantik itu 

Luka dan Lelaki Harimau, serta pengarang lain misalnya NH Dini, Marga T dan sebagainya. 

Rasionalisasi pemilihan tema perempuan dalam karya sastra ibarat makanan, perempuan 

menjadi salah satu suguhan menu hidangan yang tak pernah basi dan selalu dicari para peminat 

karya sastra. Perempuan bahkan terkadang menjadi ikon nilai komersil penjualan karya sastra. 

Hal ini bisa kita lihat pada penyajian sampul-sampul buku karya sastra yang selalu melulu 

menjadikan sketsa perempuan sebagai gambaran fisik.  

 

3. Sebab-sebab Eksploitasi Perempuan dalam Sastra 

a. Perempuan sebagai Objek yang Kaya Akan Estetika 

Perempuan bukan hanya bernilai estetis secara fisik, setiap ruang gerak, tutur kata dan 

perangai perempuan identik dengan nilai estetika. Nilai inilah yang kemudian menjadi titik temu 

yang sangat pas antara sebuah karya sastra sebagai karya estetika dengan objek perempuan 

tersebut. Maka tak heran jika seorang penulis karya sastra tak pernah alpa memasukkan tema-

tema perempuan meskipun hanya sebatas tema sekunder atau tersier. Sebab disanalah 

kelengkapan nuansa estetika itu bisa dirasakan. Mereka yang terlalu mengagumi secara 

sempurna kesan keindahan pada perempuan bahkan tak jarang mengemukakan keindahan 

perempuan secara fisik dan batin di dalam karya-karyanya. 
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b. Konsumen Sastra dari Kaum Perempuan yang Cukup Dominan 

Tidak  bisa dimungkiri bahwa para konsumen karya sastra dari kaum perempuan 

menduduki jumlah angka yang cukup besar. Kedekatan emosional yang ingin dibangun seorang 

penulis terhadap para pembaca akan diupayakan semaksimal mungkin sehingga tidak ada jarak 

antara keduanya. Dengan demikian, pembaca seolah akan kecanduan dengan sebuah tema yang 

sudah mengikat emosinya. Berbagai latar belakang, segmentasi usia, perbedaan status sosial 

kaum perempuan di tengah masyarakat berikut segala permasalahan hidup yang dihadapinya 

merupakan model ide dari sebuah karya sastra yang selalu menarik untuk digali. 

c. Perempuan yang memiliki permasalahan komprehensif 

Terlepas dari nilai estetika yang dimilikinya, perempuan juga menyisakan beragam persoalan 

hidup yang tak pernah habis diperbincangkan dan tak kunjung terselesaikan secara tuntas. Karya 

sastra terkadang menjadi ruang alternatif penyelesaian masalah-masalah tersebut melalui 

beragam ide-ide kreatif seorang penyaji karya sastra. Sastra menjadi ruang tanpa batas untuk 

mengekspresikan dan mendeskripsikan persoalan perempuan yang mungkin sulit diungkapkan 

secara formal. Perempuan sebagai hidangan karya sastra yang tak pernah basi semakin diperkuat 

dengan lahirnya para penulis perempuan yang secara gigih memperjuangkan karakter 

perempuan di dalam karya-karyanya.  

 

4. Gender 

Gender adalah perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan 

sebagai hasil dari konstruksi sosial budaya (Mufidah dalam Priyatni 2010:50). Gender adalah 

suatu konstruksi sosial tentang konsekuensi sosial dari perbedaan seks, bukan perbedaan seks itu 

sendiri. Secara biologis manusia dibedakan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing 

mempunyai ciri biologis yang berbeda (perbedaan jenis kelamin) dan fungsi biologis laki-laki 

membuahi, perempuan dibuahi, lalu hamil, melahirkan dan menyusui. Itu semua merupakan 

perbedaan biologis yang tidak terbantah. Tetapi lebih dari itu pada kebanyakan masyarakat 

tertentu perbedaan seks mempunyai makna tertentu yang membuat kedudukan dan peranan 

sosial laki-laki dan perempuan berbeda. Makna tersebut misalnya laki-laki harus kuat, 

perempuan harus lembut, laki-laki harus ofensif, perempuan harus defensive, laki-laki harus 

berkuasa dan perempuan harus menurut dan seterusnya. Ciri- ciri seperti ini diberi harga mati, 

jika perempuan berperilaku seperti laki-laki atau sebaliknya maka masyarakat akan memberi cap 

sebagai individu yang bertingkah aneh.  

Perlu ditegaskan bahwa konstruksi sosial gender yang timpang adalah suatu konstruksi 

sosial, produk dari budaya masyarakat, bukan sesuatu yang dengan sendirinya melekat pada 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

398 
 
 

laki-laki atau perempuan, tidak secara otomatis merupakan konsekuensi dari perbedaan ciri 

biologis laki-laki dan perempuan. Artinya dapat kemudian tercipta konstruksi sosial baru yang 

meletakkan keduanya dalam posisi yang setara, yang kemudian yang disebut sebagai kesetaraan 

gender. Kesetaraan gender inilah yang banyak diperjuangkan kaum perempuan.  

Perjuangan ke arah kesetaraan gender bukanlah perjuangan yang ringan, karena secara 

kultural hampir seluruh budaya lokal di Indonesia  bersifat patriarkis. Tantangan kepada 

perjuangan kesetaraan gender akan lebih berat lagi jika diakui bahwa pandangan keagamaan 

juga patriarkis. Selanjutnya struktur politik, birokrasi, sosial dan keluarga yang dibangun atas 

dasar kultur dan interpretasi keagamaan tersebut  menjadi bersifat patriarkis. Salah satu hal yang 

dapat dikatakan umum dialami banyak masyarakat di dunia adalah kenyataan bahwa pola relasi 

itu cenderung timpang dengan perempuan berada di posisi tersubordinasi dan tertindas. Dalam 

pengertian ini gender sesungguhnya lebih berkaitan dengan sistem sosial masyarakat dan jauh 

lebih luas dari sekedar isu perempuan saja.  

Persoalan gender muncul karena terjadi ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki 

dengan perempuan. Gender pada dasarnya adalah pembagian kerja pada laki-laki dan perempuan 

karena konstruksi sosial dan budaya. Jadi masalah gender adalah hal yang tidak kodrati 

sebagaimana yang telah diberikan oleh tuhan. Pembedaan gender karena sosialisasi dalam proses 

kehidupan yang panjang antara laki-laki dan perempuan. Pembagian kerja secara gender telah 

membentuk karakteristik antara peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Pada  setiap 

masyakarat selalu ada anggapan atau nilai-nilai terhadap apa yang pantas dilakukan oleh 

perempuan dan pekerjaan apa yang layak dilakukan oleh laki-laki. Sistem patriarkilah yang 

mendukung pembedaan itu, dimana laki-laki ditempatkan lebih tinggi daripada perempuan. 

Secara mendasar, gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan 

pemberian, seseorang dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi jalan 

yang menjadikan seseorang  maskulin atau feminine adalah gabungan dari  bangunan biologis 

dasar interpretasi biologis oleh kultur suatu masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai berbagai 

aturan untuk diikuti oleh para anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminine 

atau maskulin, sebagaimana halnya setiap masyakarat memiliki bahasanya sendiri.  “Gender 

adalah seperangkat peran yang, seperti halnya  kostum dan topeng di teater, menyampaikan 

kepada orang lain bahwa kita adalah feminine atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang 

mencakup penampilan, pakaian sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga. 

Seksualitas, tanggug jawab keluarga dan sebagainya  secara bersama-sama memoles peran 

gender” (Mosse, 1993:3). 
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Salah satu hal yang menarik dari peran gender adalah peran-peran itu berubah seiring 

waktu dan berbeda antara satu kultur dengan kultur lainnya. Peran itu juga amat dipengaruhi 

oleh kelas sosial, usia dan latar belakang etnis. Kenyataan bahwa masyarakat yang berbeda 

memiliki banyak gagasan yang berbeda tentang cara yang sesuai bagi perempuan dan laki-laki 

untuk berperilaku seharusnya, hal ini memperjelas tentang sejauh mana peran gender bergeser 

dari asal-usulnya ke dalam jenis kelamin masing-masing individu. Sementara setiap masyarakat 

menggunakan jenis kelamin  sebagai titik tolak penggambaran gender, tidak ada dua kultur yang 

akan benar-benar sepakat tentang apa yang membedakan satu gender dengan gender lainnya.  

 

5. Perbedaan Gender Menimbulkan Ketidakadilan 

Secara kodrat, pada hakikatnya laki-laki dan perempuana itu berbeda dalam tiga fungsi, 

yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui. Tiga fungsi itulah yang tidak bisa dikerjakan oleh 

laki-laki, namun dalam konstruksi sosial budaya tertentu di Indonesia misalnya pada umumnya 

perempuan memililki peran yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan berperan dalam urusan 

dapur (memasak), kamar mandi (mencuci), dan tempat tidur (melayani suami). Sedangkan laki-

laki sebagai kepala keluarga tugasnya adalah di tempat kerja (di kantor misalnya).  

Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-

laki sebagai hasil dari konstruksi sosial budaya. Gender adalah masalah sosial, dengan adanya 

konstruksi sosial budaya ini tumbuh kesadaran dalam masyarakat bahwa ada perbedaan citra 

atau sifat peran dan posisi (hasil rekayasa sosial).  Perbedaan  menimbulkann ketidaksetaraan 

akses salah satu jenis kelamin untuk mendapatkan mafaat dari proses aktifitas dan hak-hak 

dasar. Ketidaksetaraan tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Ketidakadilan itu 

disebabkan adanya perilaku yang diskriminatif dan memunculkan ketidakadilan gender (bias 

gender).  

Manifestasi bias gender itu antara lain berbentuk (1) stereotip/ stigamatisasi/ pelabelan 

negatif, (2) subordinasi, (3) marginalisasi atau peminggiran, (4) beban kerja berlipat atau 

berlebihan, dan (5) kekerasan berbasis gender. Stereotip/stigmatisasi pelabelan negatif  adalah 

himpunan pandangan-pandangan atau anggapan atau kepercayaan negatif terhadap salah satu 

jenis kelamin. Pandangan-pandangan stigmatik dan negatif yang merendahkan, memiliki 

dampak yang merugikan. Subordinasi adalah posisi sosial yang asimetris dengan adanya  pihak 

yang superior dan inferior. Subordinasi ini merupakan kelanjutan dari pandangan yang stereotip 

yang merendahkan. Subordinasi melandasi pola relasi atau pola hubungan sosial yang hierarkis, 

yaitu salah satu pihak memandang dirinya lebih dari mereka yang direndahkan. Marginalisasi 

atau peminggiran adalah proses penyingkiran kepentingan, hak-hak, kebutuhan, serta aspirasi 
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berdasarkan jenis kelamin yang berlangsung secara sitematis dalam memperoleh manfaat dari 

kesejahteraan hidup dan pembangunan.  Kekerasan berbasis gender yaitu serangan atau 

kekerasan yang dilakukan baik terhadap laki-laki maupun  perempuan berdasarkan pandangan 

gendernya. Kekerasan berbasis gender disebabkan pandangan bias yang menempatkan salah satu 

jenis kelamin superior dan lebih berkuasa. Umumnya, kekerasan berbasis gender lebih banyak 

terjadi pada perempuan dari pada laki-laki. Hal tersebut didasarkan pada persepsi dominan 

bahwa perempuan adalah makhluk lemah.  

 

6. Sastra Perempuan 

Pembicaraan mengenai sasra peremuan tidak bisa terlepas dari feminisme, teori sastra 

feminis dan kritik sastra feminis. Ketiga hal tersebut saling berkaitan membentuk pengertian 

sastra perempuan. Jadi pada hakikatnya sastra perempuan berisi tentang teori sastra feminis, 

kritik sastra feminis termasuk di dalamya dibahas tentang gender.  

a. Feminisme  

Feminis berasal dari kata “femme” (woman), berarti perempuan (tunggal) yang berjuang 

untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak) sebagai kelas sosial. Feminis 

merupakan gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk menolak segala sesuatu yang 

dimarginalisasikan, disubordinasikan dan direndahkan oleh kebudayaan yang dominan. Baik 

dalam tataran politik, ekonomi maupun kehidupan sosial lainnya. Feminisme merupakan suatu 

gerakan yang berangkat dari kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan 

didiskriminasi serta usaha untuk mengakhiri diskriminasi tersebut (Fadillah, 2005:127).  

Feminisme lahir pada tahun 1960-an dengan tujuan-tujuan politiknya berfokus pada 

penentuan wanita agar sederajat dengan laki-laki. Oleh karena itu, secara umum feminisme 

mempunyai beberapa aliran antara lain, (1) feminisme liberal, (2) feminisme radikal, (3) 

feminisme marxis, dan (4) feminisme sosial (Ollenburger dan Moore, 2002:22). 

Pertama, feminisme liberal adalah gerakan yang beranggapan kesetaraan gender berakar 

pada rasinalitas. Feminisme liberal di mulai sejak tahun 1792 Masa itu merupakan periode 

pemikir-pemikir liberal besar yang menegaskan suatu rasinal bahwa laki-laki mempunyai 

kapasitas akal budi untuk menguasai seluruh kehidupan manusia, tetapi wanita dibatasi pada 

pendidikan dan tugas-tugas rumah tangga. 

Kedua, feminisme radikal adalah gerakan yang beranggapan penindasan perempuan 

berakar pada kaum laki-laki, menganggap patriarki sebagai sesuatu yang universal dan akar 

segala penindasan. Menurut Jagger dan Rothanberg (1984)  bahwa feminis radikal memiliki 

sifat-sifat yang mendasar dalam penindasan (ras,dan kelas) dalam berbagai hal antara lain, (1) 
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secara historis, wanita merupakan kelompok pertama yang di tindas. (2) penindasan wanita ada 

dimana-mana, (3) penindasan wanita adalah bentuk penindasan yang paling sulit dilenyapkan, 

(4) penindasan wanita menyebabkan penderitaan yang paling berat, dan (5) penindasan wanita 

memberikan suatu model konseptual untuk memahami semua penindasan itu. Unsur pokok 

patriarki di dalam analisis feminis radikal adalah control terhadap wanita melalui kekerasan.  

Ketiga, Feminisme marxis adalah gerakan yang beranggapan penindasan terhadap 

perempuan adalah bagian dari eksploitasi kelas dalam cara produksi. Penindasan kelas khusunya 

dikaitkan dengan cara kapitalisme, wanita telah dipergunakan sebagai suatu cadangan tenaga 

kerja yang murah dan bodoh, dan memisahkan angkatan kerja menurut jenis kelamin.  

Keempat, feminisme sosial adalah gerakan beranggapan penindasan perempuan terjadi di 

kelas manapun. Feminisme sosial meliputi pemusatan dan pengarahan kembali oleh feminisme 

terhadap pendekatan historis Marxian untuk memahami struktur penindasan wanita, terutama 

dalam kaitannya dengan struktur jenis kelamin, keluarga, dan hierarki pembagian kerja seksual.   

Berdasarkan aliran-aliran feminisme tersebut, dapat simpulkan bahwa menjadi 

perempuan disebabkan oleh nilai-nilai kultural, bukan hakika. Feminisme berjuang agar 

keseimbangan dinamis antara perempuan dan laki-laki, baik persamaan hak dan kesetraan 

gender. 

Salah satu teori sastra yang berkaitan dengan gerakan perempuan, yaitu teori sastra 

feminis. Secara leksikal, feminisme diartikan sebagai gerakan perempuan yang menuntut 

persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki (Moeliono dan Sugihastuti 

dalam Yasa, 2012:42). Feminisme ialah teori tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan 

di bidang politik, ekonomi, dan sosial atau kegiatan organisasi yang memperjuangkan hak-hak 

serta kepentingan perempuan. Dalam  arti luas feminsis merupakan gerakan para perempuan 

untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalkan, disubordinasikan, dan direndahkan, oleh 

kebudayan dominan baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kehidupan sosialnya.  

Feminis dianggap sebagai salah satu aliran yang sudah banyak memberikan sumbangan 

dalam perkembangan studi kultural. Penyebarluasannya yang sangat cepat baik di dunia 

internasional  maupun Indonesia khususnya diakibatkan oleh dua hal  yang berhubungan erat, di 

satu pihak feminis juga merupakan gerakan sosial dan politik di pihak lain karena perempuan 

melahirkan berbagai masalah sastra khususnya dalam kaitannya dengan pengarang dan pembaca.  

b. Teori Sastra Feminis 

Teori sastra feminisme melihat karya sastra sebagai cerminan realitas sosial patriarki. 

Oleh karena itu, tujuan penerapan teori ini adalah untuk membongkar anggapan patriarkis yang 

tersembunyi melalui gambaran atau citra perempuan dalam karya sastra. Dengan demikian, 
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pembaca atau peneliti akan membaca teks sastra dengan kesadaran bahwa dirinya adalah 

perempuan yang tertindas oleh sistem sosial patriarki sehingga dia akan jeli melihat bagaimana 

teks sastra yang dibacanya itu menyembunyikan dan memihak pandangan patriarkis. Di samping 

itu, studi sastra dengan pendekatan feminis tidak terbatas hanya pada upaya membongkar 

anggapan-anggapan patriarki yang terkandung dalam cara penggambaran perempuan melalui 

teks sastra, tetapi berkembang untuk mengkaji sastra perempuan secara khusus, yakni karya 

sastra yang dibuat oleh kaum perempuan, yang disebut pula dengan istilah gynokritik. Di sini 

yang diupayakan adalah penelitian tentang kekhasan karya sastra yang dibuat kaum perempuan, 

baik gaya, tema, jenis, maupun struktur karya sastra kaum perempuan. Para sastrawan 

perempuan juga diteliti secara khusus, misalnya proses kreatifnya, biografinya, dan 

perkembangan profesi sastrawan perempuan. Penelitian-penelitian semacam ini kemudian 

diarahkan untuk membangun suatu pengetahuan tentang sejarah sastra dan sistem sastra kaum 

perempuan. 

Dalam kaitannya dengan sastra feminis, perlu dibedakan dua istilah lain yang selalu 

muncul, yaitu emansipasi dan gender. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung 

jawab antara perempuan dan laki-laki sebagai hasil dari konstruksi sosial budaya. Emansipasi 

dari kata emancipatio (latin) yang berarti persaman hak dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi 

dalam kenyataanya selalu dikaitkan dengan kaum perempuann untuk menuntut persamaan hak 

dengan laki-laki. Dalam kehidupan sehari-hari istilah paling dikenal adalah emansipasi. Pokok 

permasalah feminsi dan gender pada dasarnya adalah persamaan hak.  

Apabila emansipasi dan gender cenderung lebih banyak berkaitan dengan masalah-

masalah praktis yang terjadi dalam masyarakat, feminis lebih bersifat teoretis. Feminisme 

menggali keseluruhan aspek mengenai perempuan, menelusuri aspek-aspek kesejarahannya, 

klasifikasi, periodisasi, kaitannya dengan teori-teori yang lain sekaligus menyusunnya ke dalam 

suatu kerangka-kerangka konseptual.  

Feminis, dari kata femme, berarti perempuan. Kemudian timbul gerakan feminis yang 

secara khusus menyediakan konsep dan teori dalam kaitannya dengan analisis  kaum perempuan. 

Teori-teori yang dimaksudkan diantaranya: patriarki (berpusat pada garis keturunan ayah), 

palocentric (berpusat pada laki-laki) androtext ( ditulis oleh laki-laki), phallogocentric writing 

(gaya menulis laki-laki), androtext (ditulis oleh laki-laki), gynotext (ditulis oleh kaum 

perempuan), manusia cyborg (manusia setengah mesin), mesogynia (kebencian laki-laki 

terhadap perempuan, lawannya philogynia) dan sebagainya. Hubungan antara studi kultural 

dengan feminis dan gender terjadi sebagai akibat kondisi perempuan yang tersubordinasikan atas 

kebudayaan. Artinya kebudayaanlah yang menyebabkan perempuan dianggap memiliki 
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kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki  bukan semata-mata kondisi 

biologis. Kenyataan menunjukkan bahwa perempuan juga mampu untuk melakukan pekerjaan 

sebagaimana dilakukan laki-laki. 

Dikaitkan dengan subjek perempuan inti teori feminis telah ada sejak adannya 

pembagian kerja dalam keluarga (inti), perempuan berfungsi sebagai ibu rumah tangga, 

perempuan melahirkan dan memelihara anak. Fungsi-fungsi ini mengkondisikan perempuan 

harus tinggal di rumah, sebaliknya laki-laki bekerja di luar rumah, perbedaan antara di dalam 

dan di luar rumah dalam hubungan ini mengindikasikan perbedaan derajat manusia. Laki-laki 

memiliki nilai yang tinggi sebab berhasil untuk mencari identitas di luar rumah. Diantara sesama 

perempuan pun ada kecenderungan bahwa yang dianggap sebagai memiliki nilai yang lebih 

tinggi adalah perempuan yang berhasil untuk beraktivitas di luar rumah.  

Pembicaraan perempuan dari segi teori feminis akan melibatkan masalah gender, 

bagaimana perempuan tersubordinasikan secara kultural. Demikian juga analisis feminis pasti 

mempermasalahkan perempuan dalam kaitannya dengan tuntutan persamaan hak, sebagai 

emansipasi. Dalam teori-teori kontemporer, khusunya dalam kerangka studi kultural, gender dan 

feminis menduduki posisi yang hampir seimbang. Gender  lebih diminati di bidang antropologi, 

sosiologi, ekonomi, dan hukum sedangkan feminis lebih diminati dalam bidang sastra dan 

filsafat. Pembicaraan mengenai gender lebih bersifat pragmatis. Sebaliknya pembicaraan 

mengenai feminis lebih bersifat teoretis.  

Pembicaraan yang terbatas hanya menampilkan usaha-uasaha persamaan hak kaum 

perempuan dalam masyarakat, baik dalam kaitannya dengan masalah-masalah sosial politik dan 

ekonomi maupun kebudayaan pada umumnya termasuk ke dalam studi emansipasi. Studi gender 

dilakukan dengan mengangkat masalah emansipasi itu juga tetapi dengan cara memasukkan ke 

dalam kerangka model-model kebudayaan yang mendasarinya, sehingga tampak dengan jelas 

kerangka kultural itulah yang membawa perempuan ke dalam mekanisme penindasan. Kerangka 

kultural ini jugalah yang membedakan model-model penindasan sebab kebudayaan kita tidak 

bersiaft universal.  

Dalam ilmu sastra, feminisme ini berhubungan dengan konsep kritik sastra feminis. 

Yaitu studi sastra yang mengarahkan fokus analisis kepada perempuan. Kritik sastra feminis 

bukan berarti pengeritik perempuan atau kritik tentang perempuan, atau kritik tentang pengarang 

perempuan. Arti sederhana yang dikandung adalah pengeritik memandang sastra dengan 

kesadaran khusus, kesadran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya,  

sastra, dan kehidupan. Membaca sebagai perempuan berarti membaca dengan kesadaran 
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membongkar praduga dan ideologi kekuasaan laki-laki yang androsentris atau patriarchal, yang 

sampai sekarang masih menguasai penulisan dan pembacaan sastra.  

c. Kritik Sastra Feminis 

Dalam ilmu sastra feminisme berhubungann dengan konsep kritik sastra feminis, yaitu 

studi sastra yang mengarahkan fokus analisisnya pada perempuan, jika selama ini dianggap 

dengan sendirinya bahwa yang mewakili pembaca dan pencipta dalam sastra adalah laki-laki 

maka kritik sastra feminis menunjukkan bahwa pembaca perempuan membaca persepsi dan 

harapan ke dalam pengalaman sastranya.  Feminis dikaitkan dengan cara-cara memahami karya 

sastra baik dalam kaitannya dengan proses reprodukasi  maupun resepsi. Kritik sastra feminis 

bukan berarti kritik tentang perempuan atau pengkritik perempuan. Kritik sastra feminis adalah 

pengkritikan terhadap karya sastra, yang mana pengkritik memandang sastra dengan kesadaran 

khusus bahwa ada jenis kelamin tertentu yang banyak berhubungan dengan budaya sastra dan 

kehidupan. Jenis kelamin inilah yang membuat perbedaan diantara semuanya yang juga 

membuat perbedaan pada pengaraang, pembaca, perwatakan, dan pada factor luar yang 

mempengaruhi situasi karang-mengarang. Kritik sastra feminis adalah alas yang kuat untuk 

menyatukan pendirian bahwa seorang perempuan dapat membaca sebagai perempuan dan 

menafsirkan karya sastra sebagai perempuan.  

Kritik sastra feminis bertolak dari permasalah pokok yaitu anggapan perbedaan seksual 

dalam interpretasi dan perebutan karya sastra. Studi perbedaan seksual dalam sastra bukan 

merupakan suatu ancaman, tetapi dapat dianggap sebagai kehidupan baru dalam kritik 

berdasarkan perasaan, pikiran, dan tanggapan yang keluar dari para perempuan berdasarkan 

penglihatannya terhadap peran dan kedudukan perempuan dalam dunia sastra. Setiap karya 

sastra dapat dilihat sebagai cermin anggapan-anggapan estetika dan politik mengenai gender. 

Kritikus feminis harus memiliki ambisi yang berapi-api untuk dapat mengeksplorasi dan 

mendekodekan semua hubungan yang tersembunyi diantara psikoanalisis dan otoritas kultural. 

Oleh karena itu yang ditolak oleh kelompok feminis adalah anggapan bahwa perempuan 

merupakan konstruksi negative, perempuan sebagai makhluk takluk, perempuan yang terjerat ke 

dalam dikotomi sentral marginal, superior inferior. Kritik feminis berupaya untuk mengungkap 

kesalahkesalah berpikir manusia tentang prempuan. Perempuan bukanlah inferior.  

Kritik sastra feminis diartikan membaca sebagai perempuan berpandangan bahwa kritik 

ini tidak mencari metodologi atau model konseptual tunggal, tetapi sebaliknya menjadi pluralis 

dalam teori dan praktiknya, menggunakan kebebasan dalam metodologi dan pendekatan yang 

dapat membantu pelaksanaan kritiknya. Cara ini berpijak dari sudut pandang yang mapan dan 

mempertanyakan secara konsisten kesadaran pembaca bahwa ada perbedaan jenis kelamin yang 
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mempengaruhi dunia sastra. Hal itu dapat dijelaskan bahwa sastra sebagai produk kebudayaan 

merupakan ilustrasi seluruh kehidupan sosial. Novel misalnya dapat dianggap sebagai struktur 

dan proses budaya.  

Dalam menganalisis karya sastra dalam kajian feminisme yang difokuskan adalah:  

1) kedudukan dan peran tokoh perempuan dalam sastra 

2) ketertinggalan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan  

dan aktivitas kemasyarakatan 

3) memperhatikan faktor pembaca sastra, bagaimana tanggapan pembaca terhadap 

emansipasi perempuan dalam sastra 

 

C. Penutup 

Sastra adalah hasil karya manusia yang diungkapkan secara fiktif dengan bahasa yang 

indah penuh imajinatif yang merupakan cerminan jiwa pengarang. Gender adalah perbedaan 

peran, fungsi, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi 

sosial budaya. Satu hal yang menarik dari peran gender adalah peran-peran tersebut berubah 

seiring waktu dan berbeda antara satu kultur dengan kultur lainnya antara perempuan dan laki-

laki dan bisa dipertukarkan.  

Feminisme ialah teori tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan di bidang 

politik, ekonomi, dan sosial atau kegiatan organisasi yang memperjuangkan hak-hak serta 

kepentingan perempuan. Dalam arti luas feminsis merupakan gerakan para perempuan untuk 

menolak segala sesuatu yang dimarginalkan, disubordinasikan, dan direndahkan, oleh 

kebudayan dominan baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kehidupan sosialnya.  

Kritik sastra feminis, yaitu studi sastra yang mengarahkan fokus analisisnya pada 

perempuan. Arti sederhana yang dikandung adalah pengeritik memandang sastra dengan 

kesadaran khusus, kesadran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, 

sastra, dan kehidupan. Membaca sebagai perempuan berarti membaca dengan kesadaran 

membongkar praduga dan ideologi kekuasaan laki-laki yang androsentris atau patriarchal, yang 

sampai sekarang masih menguasai penulisan dan pembacaan sastra.  

Sastra perempuan adalah sastra yang digunakan oleh pengarang baik perempuan atau 

laki-laki sebagai media untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan atas dominasi laki-laki 

dalam bidang ekonomi, hukum, politik dan sebagainya. Sastra perempuan dipenagruhi oleh 

pejuang perempuan yang dimuali dari dunia Barat.  
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Abstract 

 

The study of the poem described about the theme and style used by the poet. The poem was 

analyzed by using structural analysis and semiotic approach. This study described heuristics and 

hermeneutics reading to know the meaning each of the stanzas and to comprehend the poet 

intention of the poem. Authors interested in analyzing one poem, a poem entitled "The Road Not 

Taken" by Robert Frost. The author only focuses on the research analysis of structural semiotic and 

meaning of poetry, namely: analysis of poetic language: the elements and their relation to the 

theme and meaning poetic research problems can be formulated as follows: (1) How is the meaning 

of the poem "The Road not Taken? (2) How is the theme of the poem "The Road not Taken? (3) 

How does the style of language in the poem "The Road not Taken? The purpose of this study was 

to (1) Understanding the meaning of the poem "The Road not Taken (2) Determine the theme of 

the poem" The Road not Taken (3) Knowing the style of language in the poem "The Road not 

Taken. 

 

Keywords: poetry, semiotic, heuristics, hermeneutics  

 

A. Pendahuluan 

Sastra merupakan salah satu karya kreatif yang patut dikembangkan dalam cakrawala 

ilmu pengetahuan yang semakin melaju dan berkembang. Sastra terlahir disebabkan dorongan 

dan dasar manusia untuk mengungkapkan dirinya, menaruh minat terhadap manusia, 

kemanusiaan, dan menaruh simpati dan empati terhadap masalah dunia realitas yang 

berkembang sepanjang zaman. Sastra yang telah dilahirkan oleh para sastrawan diharapkan dapat 

memberi kepuasan estetik dan kepuasan intelek bagi manusia. karya sastra merupakan refleksi 

pemikiran, perasaan, dan keinginan pengarang lewat bahasa. Bahasa itu sendiri tidak sembarang 

bahasa, melainkan bahasa khas, yakni bahasa yang memuat tanda-tanda. Bahasa akan 

membentuk sistem ketandaan yang dinamakan semiotic, dan ilmu yang mempelajari masalah ini 

adalah semiologi. Semiologi juga sering dinamakan semiotika, artinya ilmu yang mempelajari 

tanda-tanda dalam karya sastra. 

Meskipun demikian, orang tidak akan dapat memahami puisi secara sepenuhnya  tanpa  

mengetahui  dan menyadari  bahwa  puisi adalah  karya estetis yang bermakna atau berarti, 

dan   bukan sesuatu yang kosong. Memahami puisi merupakan salah satu kemampuan yang 

harus dikuasai mampu memahami isi puisi yang dibacakan, mengemukakan pesan dalam puisi, 

dan menghubungkan nasihat kehidupan dalam puisi dengan kehidupan nyata. Kehadiran sastra 
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di tengah peradaban manusia tidak dapat ditolak, bahkan sastra mengalami perkembangan yang 

luar biasa, hingga saast ini dalam khasanah pengkayaan budaya bangsa. Sastra merupakan salah 

satu karya kreatif yang patut dikembangkan dalam cakrawala ilmu pengetahuan yang semakin 

melaju dan berkembang.  

Puisi sebagai salah satu karya seni sastra dapat dikaji dari bermacam-macam aspeknya. 

Pradopo (2005:4) memaparkan bahwa puisi dapat dikaji dari sudut struktur dan unsur-unsurnya. 

Hal tersebut mempertimbangkan bahwa puisi adalah struktur yang tersusun dari bermacam-

macam unsur dan sarana-sarana kepuitisan. Puisi dapat pula dikaji dari sisi jenis-jenis atau 

ragam-ragamnya, mengingat bahwa ada beragam puisi. Selanjutnya, puisi dapat dikaji dari sudut 

kesejarahannya, mengingingat bahwa sepanjang sejarahnya, dari waktu ke waktu puisi selalu 

ditulis dan selalu dibaca orang. Disamping itu, puisi dapat juga dikaji sebagai aktivitas kejiwaan, 

maka kajiannya dipandang dari sudut psikologi sastra. 

Puisi merupakan hasil kreatifitas manusia yang diwujudkan lewat susunan kata yang 

mempunyai makna. Puisi juga tersusun atas unsur-unsur yang beraneka ragam.  Unsur-unsur  

tersebut  antara  lain  berupa  kata-kata,  bentuk,  pola  rima, ritma, ide, makna atau masalah 

yang diperoleh penyairnya di dalam hidup dan kehidupan  yang  hendak  disampaikannya  

kepada  pembaca,  pendengar,  melalui teknik dan aspek–aspek tertentu. Unsur-unsur yang 

membangun puisi meliputi imajinasi, emosi dan bentuknya yang khas (Brahim dalam Sayuti, 

1985: 14) . William J. Grace dalam Sayuti (1985: 14) mengatakan bahwa watak puisi lebih 

mengutamakan intuisi, imajinasi dan sintesa dibandingkan  dengan prosa yang lebih 

mengutamakan pikiran, konstruksi dan analisis. 

Richard Gill (1995) mengatakan bahwa puisi itu adalah ungkapan tentang ide, perasaan, 

pengalaman, ataupun peristiwa di mana orang bisa merasakan, dan  bisa pula mengalaminya. 

Puisi menggunakan media kata (words in language), dimana puisi  menyadap kehidupan dengan 

berbagai ragam manifestasinya, yang bisa terekam dan terjangkau oleh indra manusia dan 

penyair. Keindahan, keanggunan, dan moral filosofis adalah bagian dari apa yang dialami. 

Sehingga focus utama puisi bukanlah keindahan dan ajaran moral filosofis, namun pengalaman-

pengalaman yang dikemas dalam bahasa yang multidimensional. Sama halnya dengan bentuk 

aktivitas bahasa sehari-hari, puisi bertujuan menyampaikan informasi, namun dikemas dalam 

bentuknya yang padat dan terkonsentrasi, dan pada saat yang sama mengungkap banyak dmensi 

lewat sejumlah kecil kata. Objek yang dikomunikasikan sangat beragam, mulai dari pengalaman 

pribadi penyair seperti pengalaman waktu kecil, perjalanan hidup atau biografinya, pengalaman 

cinta pertamanya, perasaan sedih ditinggal kekasih, sampai renungan hidup tentang manusia, 

pengamatan dirinya terhadap lingkungan, dan pesan moral, edukatif, religius serta filosofis. 
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Poetry  might be defined as a kind of language that says more and says it more intensely than 

does ordinary language (Perrine,1974:553). Jadi, puisi dapat didefinisikan  sebagai jenis bahasa 

yang lebih mengungkapkan  dan lebih hebat daripada apa sebenarnya yang dilakukan oleh 

bahasa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis salah satu puisi, 

yakni puisi ”The Road Not Taken” karya Robert Frost, dengan analisis struktural dengan 

pendekatan semiotik. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian pustaka karena data primer maupun data sekundernya 

berupa buku-buku ataupun dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif dengan melalui pendekatan semiotik. Menurut Wiyatmi (2008: 92), 

pendekatan semiotik adalah pendekatan yang memandang karya  sastra  sebagai  sistem  tanda. 

Dalam hal ini peneliti akan menginterpretasikan sistem tanda yang terdapat dalam puisi The 

Road Not Taken karya Robert Frost dengan analisis semiotika Riffaterre untuk mendeskripsikan 

makna yang terkandung di dalam puisi tersebut. 

Data penelitian ini berupa bait dan baris dalam puisi The Road Not Taken. Puisi tersebut 

berbentuk empat bait yang terdiri dari 20 baris. Sedangkan sumber  data  penelitian  ini  adalah  

puisi  karya  Robert Frost  yang berjudul The Road Not Taken yang diciptakan pada tahun 

1916. Kemudian, teknik  pengumpulan  data  adalah  dengan  metode  pembacaan berulang-

ulang, pencatatan data dan baca markah. Pembacaan berulang-ulang dilakukan untuk 

mendapatkan pemahaman yang mendalam dari data. Pencatatan data dilakukan untuk 

mempermudah peneliti melakukan analisis. Menurut Aminudin (2009: 161), melalui kegiatan 

pembacaan berulang-ulang, juga mampu dijalin semacam hubungan batin antara peneliti 

dengan puisi yang dianalisis. Dengan demikian, tumbuh semacam interferensi dinamis atau 

semacam pertemuan yang begitu akrab antara peneliti dengan puisi yang dibaca. 

Teknik baca markah adalah metode untuk memahami perbuatan yang menunjuk sesuatu, 

sehingga teknik baca markah sangat bermanfaat bagi pengkajian puisi The Road Not Taken yang 

menggunakan analisis semiotika Riffaterre. Sebagai langkah awal untuk mengungkap makna 

puisi dilakukan pembacaan heuristik dan hermeneutik. Pembacaan heuristik menurut Santosa 

(2004: 231) merupakan pembacaan yang didasarkan pada konvensi bahasa yang bersifat mimetik 

(tiruan alam) dan membangun serangkaian arti yang heterogen, berserak- serakan atau tak 

gramatikal. Pembacaan hermeneutik (Santosa, 2004:234) adalah pembacaan yang bermuara 

pada ditemukannya satuan makna puisi secara utuh dan terpadu. 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

410 
 
 

 

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai penganalisis puisi 

The Road Not Taken karya Robert Frost dengan teknik deskriptif kualitatif melalui analisis 

semiotika Riffaterre. Lincoln dan Guba (dalam Vanderstoep, 2009: 188) menyatakan bahwa the 

best instrument for qualitative naturalistic inquiry is the human. Alat terbaik untuk meneliti 

dengan pendekatan kualitatif adalah peneliti sendiri. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan analisis 

semiotika. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat  interpretatif,  di  mana 

dilakukan  kajian  deskriptif pada suatu  data untuk dijelaskan atau dimaknai. Deskriptif 

kualitatif merupakan metode penelitian yang memaparkan hasil analisisnya dengan 

menggunakan kata-kata sesuai dengan aspek yang dikaji (Moleong, 2008: 11). 

Analisis semiotika yang digunakan adalah teori Riffaterre. Menurut Rifatterre (1978:5-

6) dapat mengikuti langkah pembacaan: heuristik dan hermeneutik (retroaktif). Pembacaan 

heuristik adalah pembacaan sastra berdasrkan struktur kebahsaan. Secara semiotik pembacaan 

semacam ini baru semiotik tingkat pertama. Yang dilakukan heuristik, antara lain 

menerjemahkan atau memperjelas arti kata-kata dan sinonim-sinonim. Pemaknaan dilakukan 

secara semantik, lalu dihubungkan antar baris dan bait. Pembacaan hemeneutik adalah 

pembacaan karya sastra berdasarkan sistem semiotik tingkat kedua atau mendasar pada konvensi 

sastra. 

 

C. Pembahasan 

Penulis menelaah salah  satu puisi karya Robert Frost dalam puisinya yang berjudul The 

Road Not Taken dengan pendekatan struktural semiotik menurut teori Rifatterre. 

1. Riwayat Robert Frost (1874-1963) 

Riwayat hidup dari pengarang sangat penting untuk membantu kita memahami dan 

menganalisis suatu puisi. Riwayat hidup Robert Frost berikut ini penulis ceritakan kembali 

berdasarkan buku The Norton Anthology of American Literature, Second Edition (Baym, 

1945:1002) dan Themes in American Literature (Farland, 1972:471). 

Robert Frost lahir di San Fransisco, California, Amerika Serikat pada tahun 1874. Ayah 

Frost berprofesi sebagai seorang jurnalis. Ayahnya meninggal ketika Frost berumur sebelas 

tahun. Ibunya bernama Isabelle, seorang wanita Skotlandia yang gemar menulis karya sastra 

seperti puisi dan juga seorang guru. Keluarga mereka tinggal di Lawrence, Massachusetts. 

Pada tahun 1891 Frost lulus dari sekolah tinggi dan melanjutkan pendidikannya di perguruan 

tinggi Darthmouth College. Kemudian, Frost bekerja di pabrik tekstil dan mengajar bahasa 
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Latin di sekolah ibunya di Methuen, Massachusetts. Frost bekerja sebagai guru dan terus 

menulis  serta  menerbitkan  puisi-puisinya  di  majalah.  Tahun  1895,  dia  menikah dengan 

seorang wanita bernama Elinor White dan mereka dikaruniai enam orang anak. 

Tahun 1897 sampai dengan tahun 1899 Frost belajar di Harvard. Setelah menamatkan 

sekolahnya, Frost menjalankan bisnis dibidang pertanian di Derry, New Hampshire. Pada tahun 

1912 Frost menjual ladang miliknya dan membawa istri dan empat anaknya ke Inggris. Di sana 

ia menerbitkan kumpulan puisi pertamanya, A Boy’s Will, pada usia 39 tahun. Dilanjutkan 

penerbitan bukunya yang kedua berjudul North of Boston pada tahun 1914 yang memperoleh 

reputasi internasional. 

Pada tanggal 29 Januari 1963 Robert Frost meninggal. Pada akhir hidupnya, Frost 

diproklamirkan sebagai seorang penyair kebanggaan dari Amerika Serikat. Dalam puisinya, 

Frost banyak menggunakan perbandingan seperti menggambarkan ladang dan peternakan di 

lingkungannya, mengamati detail-detail kehidupan pedesaan, yang menyembunyikan makna 

universal. 

 

2. Puisi  “The Road Not Taken” Karya Robert Frost 

“The Road Not Taken” 

[Robert Frost] 

Two roads diverged in a yellow wood, 

And sorry I could not travel both 

And be one traveler, long I stood 

And looked down one as far as I could 

To where it bent in the undergrowth; 

 

Then took the other, as just as fair, 

And having perhaps the better claim 

Because it was grassy and wanted wear, 

Though as for that the passing there 

Had worn them really about the same, 

 

And both that morning equally lay 

In leaves no step had trodden black. 

Oh, I marked the first for another day! 

Yet knowing how way leads on to way 

I doubted if I should ever come back. 

 

I shall be telling this with a sigh 

Somewhere ages and ages hence: 

Two roads diverged in a wood, and I, 

I took the one less traveled by, 

And that has made all the difference.  



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

412 
 
 

 

          “Jalan yang Tak Terlalui”   

 

Dua jalan bercabang dalam remang hutan kehidupan 

Dan sayang aku tidak bisa menempuh keduanya 

Dan sebagai pengembara, ku berdiri lama 

Dan memandang ke satu jalan sejauh aku bisa 

Kemana kelokannya mengarah di balik semak belukar 

 

Kemudian aku memandang yang satunya, sama bagusnya, 

Dan mungkin malah lebih bagus, 

Karena jalan itu segar dan mengundang 

Meskipun tapak yang telah melewatinya 

Juga telah merundukkan rerumputan, 

 

Dan pagi itu keduanya sama-sama membentang 

Di bawah hamparan dedaunan rontok yang belum terusik 

Oh, kusimpan jalan pertama untuk lain kali! 

Meski tahu semua jalan berkaitan 

Aku ragu akan pernah kembali 

 

Aku akan menuturkannya sambil mendesah 

Suatu saat berabad-abad mendatang 

Aku menempuh jalan yang jarang dilalui 

Dan itu mengubah segalanya. 

 

Robert menuliskan puisi ini sebagai candaan pada temannya, Edward Thomas. Robert 

dan Edward jalan-jalan pada suatu sore pada musim gugur. Ketika sampai di persimpangan jalan, 

Edward saat itu galau sekali tentang jalan yang harus diambilnya. Dia mengeluhkan bahwa 

mereka harusnya mengambil suatu jalan, tetapi pada akhirnya mengambil jalan lain. Setelah 

pulang, Robert menulis puisi ini sebagai candaan atau sindiran. 

Terlepas dari awalnya hanya sekadar candaan, pada akhirnya puisi ini mendapatkan 

banyak penggemar. Puisi ini semacam panduan bila kita dihadapkan pada pilihan, panduan yang 

menuntun kita memilih pilihan yang mungkin sama-sama baik tetapi hanya boleh dipilih salah 

satu. Diawali dari dilema, puisi ini mirip seperti dongeng. Pelaku disodori pilihan, lalu dia harus 

memilih. Kalau dari setting, puisi ini mengambil latar pada musim gugur, sehingga dedaunan 

meranggas dari ranting berwarna kemuning. Lalu, menutupi persimpangan jalan itu. Penulis lalu 

melihat, menimbang dan memutuskan. Suatu jalan seperti masih tidak banyak dilalui, sementara 

jalan satunya sudah lebih rapi sudah banyak dilewati orang. Pada akhirnya, penulis memutuskan 

untuk mengikuti salah satu jalan yang jarang dilewati. 

Dia tak tahu seperti apa ujungnya. Tapi dia juga tidak tahu seperti apa ujung jalan yang 

sudah dilewati banyak orang itu. Mungkin dia akan bercerita dengan penuh duka dan penuh 
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sesal. Tapi bila ada orang yang menanyainya dia akan berkata, mungkin sedikit bangga, bahwa 

dia mengambil jalan yang jarang dilalui. 

 

3. Pembacaan Heuristik dan Hermeneutik  

Untuk mempermudah pembacaan heuristik dan hermeneutik, maka analisis puisi The 

Road Not Taken dilakukan per satu kalimat utuh. Berikut ini adalah hasil dari pembacaan 

heuristik dan hermeneutik. 

a. Pembacaan Heuristik Puisi The Road Not Taken 

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah pembacaan puisi secara heuristik, artinya 

bahwa bahasa puisi diubah ke dalam bahasa biasa untuk mempermudah pemahaman isi puisi 

sebelum analisis ke tahap selanjutnya. Berikut pembacaan heuristik puisi The Road Not Taken 

Karya Robert Frost. 

Two roads diverged in a yellow wood, And 

sorry I could not travel both 

And be one traveler, long I stood 

And looked down one as far as I could 

To where it bent in the undergrowth; 

Jalan terpecah dua sebagai pengembara, aku 

tak bisa mengambil keduanya maaf jika aku 

terpaku lama memandangnya kupandang 

begitu rupa salah satunya sampai pada semak-

semak di ujung sana 

Then took the other, as just as fair, 

And having perhaps the better claim, 

Because it was grassy and wanted wear; 

Though as for that the passing theren Had 

worn them really about the same, 

Kupandangi juga jalan yang satu lagi 

sepertinya lebih menarik hati rumputannya 

rapi, seperti gampang dilalui bagi yang sudah 

pernah melewati mungkin sama saja rasanya 

dengan yang tadi 

And both that morning equally lay 

In leaves no step had trodden black. 

Oh, I kept the first for another day! 

Yet knowing how way leads on to way, 

I doubted if I should ever come back. 

Pada pagi hari, kedua jalan itu terlihat murni 

tak ada jejak-jejak kaki, rerumputan tegak 

bestari Oh. Kuputuskan: kulalui jalan pertama 

esok hari meski tak tahu apa yang akan 

kutemui di ujungnya nanti tak juga tahu 

apakah aku akan kembali 

I shall be telling this with a sigh 

Somewhere ages and ages hence: 

Two roads diverged in a wood, and I 

I took the one less traveled by, 

And that has made all the difference. 

Barangkali aku harus bercerita dengan duka 

suatu saat, pada umur kita, akan berjumpa 

persimpangan seperti jalan bercabang dua di 

mana aku telah berjalan pada salah satunya 

jalan yang jarang sekali dilalui. Dan itulah 

beda kita. 

 

b. Pembacaan Hermeneutik Puisi The Road Not Taken 

Pembacaan hermeneutik adalah pembacaan ulang secara keseluruhan dengan penafsiran. 

Dalam tahap ini dilakukan penafsiran yang lebih mendalam atau disebut pula pembacaan tingkat 

kedua. Berikut adalah pembacaan hermeneutik dari puisi. Puisi tersebut menceritakan tentang 

seseorang yang sedang dihadapkan pada dua jalur yang berbeda.  Tokoh “I” dalam puisi harus 

memilih salah satu dari dua jalur tersebut karena dia tidak mungkin bisa menelusuri kedua jalur 

sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Dan ketika dia sudah memilih salah satu jalur itu maka 

dia tidak akan bisa kembali. Oleh karena itu, dia harus bijak dalam menentukan pilihannya. 
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Dua jalur pada puisi tersebut merefleksikan dua jalan hidup yang berbeda dimana kita 

hanya bisa memilih salah satunya. Ketika sudah menjatuhkan pilihan maka kita tidak bisa 

menarik pilihan tersebut. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak dalam memutuskan suatu 

pilihan karena pilihan tersebut sangat penting dan berpengaruh pada hidup kita. Ketika 

dihadapkan pada beberapa pilihan, maka manusia mau tidak mau suka tidak suka harus memilih 

agar bisa terus menjalani kehidupannya. Manusia sebagai individu yang artinya memiliki 

kebebasan dalam menentukan hidup sesuai dengan yang ia inginkan tanpa terlalu memikirkan 

mana yang benar dan tidak benar. Sebenarnya bukan tidak terlalu memikirkan benar atau tidak, 

hanya saja adakalanya kebenaran itu bersifat relatif. Sehingga manusia hanya memilih yang 

menurut dia benar bagi dirinya.  Selain itu manusia juga harus bertanggungjawab atas pilihan 

yang telah diambil. Berani memutuskan berarti berani menanggung keputusan yang terlah 

dibuat. Maka, segala keputusan yang akan diambil harus dipikirkan secara matang terlebih 

dahulu agar tidak menyesal di kemudian hari.  

 

4. Tema Puisi  

Robert Frost adalah seorang penyair yang sangat populer, bahkan bias disebut super 

populer, dan, puisi-puisinya yang dibuatnya nya sangat baik, pada akhir hidupnya ia mencapai 

status yang disebut legenda hidup. Dalam puisinya yang berjudul The Road Not Taken, 

diceritakan ada seorang yang melakukan perjalanan berdiri di hutan, mempertimbangkan suatu 

persimpangan jalan, kedua jalan tersebut sama-sama terpakai dan tertutup oleh dedaunan yang 

tidak terinjak-injak. Dia memilih salah satu jalan dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia 

akan mengambil jalan yang satunya lagi pada suatu hari kelak dia tahu bahwa tidak mungkin ia 

akan memiliki kesempatan lagi untuk melakukannya dan menegaskan bahwa dia telah 

mengambil jalan yang jarang dilalui. 

Melalui puisi ini, Frost sedang berbicara kepada orang-orang tentang 

kehidupan yang unik dalam kehidupan manusia di mana setiap hari mereka dihadapkan dengan 

suatu keputusan yang harus dilakukan. Mereka menimbang pilihan mereka dan mencoba untuk 

memprediksi apa hasil dari keputusan tersebut. Sayangnya, mereka tidak bisa memprediksi masa 

depan. Mereka melihat ke bawah ada satu jalan yang harus dipilih sejauh mana mereka dapat 

memprediksi apa yang terjadi setelah menempuh jalan tersebut, namun akan selalu ada 

bermacam-macam hal yang selalu mencegah kita untuk terlalu jauh melihat ke masa depan. Jadi 

sulit atau mudahnya dalam hidup manusia, tergantung pada pilihan yang telah dibuat. 
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5. Gaya Bahasa 

Gaya bahasa dalam arti umum adalah penggunaan pemakaian bahasa sebagai media 

komunikasi secara khusus, yaitu penggunaan bahasa secara bergaya dengan tujuan untuk 

ekspresitas pengucapan. Menarik perhatian, atau dengan tujuan untuk dipergunakan dalam karya 

sastra saja, tetapi juga dalam percakapan sehari-hari. Hanya saja di sini dibicarakan gaya bahasa 

sastra, khususnya dalam puisi Robert Frost ”The Road Not Taken”. Gaya bahasa meliputi seluruh 

unsur bahasa, intonasi, bunyi, kata dan kalimat. Tapi di sini yang akan dibahas hanya gaya 

bahasa dalam kalimat atau prosa, ataupun ungkapan penyair. 

Sebenarnya penyair tidak memperlihatkan secara nyata dalam setiap lirik puisi Frost 

yang berjudul jalan yang tak terlalui berbicara tentang seorang yang 

berjalan di hutan dan telah datang atas dua jalan, orang tersebut tidak bisa memilih kedua jalan 

dan dia harus membuat keputusan mana yang berjalan. Dia mengevaluasi kedua jalan dan 

memilih jalan yang jarang dilalui menyadari bahwa dia mungkin akan 

jangan pernah kembali. Jalan Tidak Diambil berarti bahwa orang tidak selalu mengambil "cara 

mudah" atau jalan pintas. Jika kesempatan yang diberikan, mengambil cara yang keras akan 

bekerja lebih baik dalam jangka panjang. Ketika ia melihat ke belakang dan mengatakan bahwa 

mereka telah membuat semua perbedaan, dia tidak mengatakan baik atau buruk pilihan ini, 

seperti banyak orang lain, membuat perbedaan besar dalam hidupnya satu hari.  

 

D. Simpulan dan Saran 

1.  Simpulan 

Jalan untuk menikmati sebuah karya sastra tidak sedikit. Melalui pengkajian ataupun 

menelaah  karya sastra seperti yang penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan struktural 

semiotik. Untuk memperjelas makna puisi perlu pembacaan semiotik yaitu pembacaan heuristik 

dan hermeneutik. Pembacaan heuristik itu memperjelas hubungan antar unsure kebahasaannya 

dan arti linguistiknya. Pembacaan heuristik belum memberikan makna puisi, maka harus 

dilanjutkan dengan pembcaan hermeneutic untuk memberikan makna puisi. Hal ini karena puisi 

sebagai system tanda tingkat kedua mempunyai konvensi sendiri yang laind ari konvensi bahasa 

sebagai system tanda tingkat pertama. 

Puisi tidak dapat dipahami dengan baik bila tidak dilihat  secara keseluruhan. Hal ini 

disebabkan oleh unsure-unsurnya yang koheren. Makna tiap unsure ditentukan oloeh hubungan 

dengan unsure-unsurnya yang koheren. Makna tiap unsut ditentukan oleh hubungan dengan 

unsure-unsur lainnya dan keseluruhannya. Dalam pemahaman sastra, khususnya sajak, teori 

strukturalisme dan semiotik itu tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara struktur tanda dan 
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makna itu tidak dapat terpisahkan. Analisis struktural untuk melihat hubungan antar unsurnya, 

sedangkan penerangan semiotik untuk memberikan arti unsur-unsurnya sebagai tanda yang 

bermakna. 

 

2.  Saran 

Penelitian terhadap karya sastra (puisi) dengan menggunakan analisis semiotika 

Riffaterre. Namun, tidak semua peneliti tersebut menganalisis karya sastra (puisi) dengan 

keempat aspek yang diberlakukan oleh Riffaterre. Oleh karena itu, akan lebih baik jika pada 

penelitian karya sastra (puisi) yang menggunakan teori semiotika Riffaterre berikutnya, agar 

menganalisis karya  sastra  (puisi)  dengan  melalui  tahapan-tahapan  (empat  aspek)  yang sudah 

ditentukan, sehingga akan diperoleh makna yang lebih mendalam dan utuh. 

Menganalisis secara semiotik adalah kerja besar, oleh karena itu perlu keseriusan, 

pemahaman, dan ketelitian  yang  baik  guna  memperoleh  hasil yang baik dan pemahaman yang 

mendalam. 
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Abstract 

 

The objective of this research is to interpret and express the meaning of motivation that contained 

in song lyric of It’s My Life by Bon Jovi. The research methodology is descriptive qualitative using 

semiotic method. Data and data sources is song lyric. Technique of collecting data is 

documentation. During the data collection process, the analysis is also conducted. The research 

findings show that In life, there will always be faced with a choice, but whatever the choices, make 

sure that it can make happy. Choose a best decision; keep fighting to live forever, but as tomorrow 

no more life. Everything that is born will die, but the light emitted life will always shine for all 

time. Live the life of an earnest, face it with patience. Take action on every occasion. 

 

Keywords: Descriptive, It’s My Life, Semiotic. 

 

 

A. Pendahuluan  

Musik merupakan sarana budaya yang hadir dalam masyarakat sebagai konstruksi dari 

realitas sosial yang dituangkan dalam bentuk lirik lagu. Menurut Djohan (2003:7-8), musik 

merupakan perilaku sosial yang kompleks dan universal yang didalamnya memuat sebuah 

ungkapan pikiran manusia, gagasan, dan ide-ide dari otak yang mengandung sebuah sinyal pesan 

yang signifikan. Pesan atau ide yang disampaikan melalui musik atau lagu biasanya memiliki 

keterkaitan dengan konteks historis. Muatan lagu tidak hanya sebuah gagasan untuk menghibur, 

tetapi memiliki pesan-pesan moral atau idealisme. Selanjutnya, Jamalus (1998:3) mengatakan 

musik merupakan wujud waktu yang hidup, yang merupakan kumpulan ilusi dan alunan suara. 

Banoe (2003:288) mempertegas bahwa musik merupakan cabang seni yang membahas dan 

menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami oleh 

manusia.  

Karya sastra merupakan hasil ciptaan manusia yang mengekspresikan pikiran, gagasan, 

pemahaman, dan tanggapan perasaan penciptanya tentang hakikat kehidupan dengan 

menggunakan bahasa yang imajinatif dan emosional. Najid (2003:7) mengatakan sastra adalah 

bentuk seni yang diungkapkan oleh pikiran dan perasaan manusia dengan keindahan bahasa, 

keaslian gagasan, dan kedalaman pesan. Selanjtnya, Emzir dan Saifur Rohman (2015:7) 

mendefinisikan bahasa sastra bersifat ekspresif sedangkan bahasa ilmiah bersifat logis. Ekspresif 

adalah ungkapan-ungkapan yang bersifat individual atau subjektif sedangkan logis adalah 

ungkapan-ungkapan yang harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah logika.  

mailto:diankardijan@unsil.ac.id
mailto:audi.yundayani@gmail.com
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Genre sastra atau jenis sastra dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu sastra 

imajinatif dan nonimajinatif. Menurut Najid (2003:12) dalam praktiknya sastra nonimajinatif 

terdiri atas karya-karya yang berbentuk esei, kritik, biografi, otobiografi, dan sejarah. Jenis sastra 

yang termasuk imajinatif ialah karya prosa fiksi (cerpen, novelet, novel atau roman), puisi (puisi 

epik, puisi lirik, dan puisi dramatik), dan drama (drama komedi, drama tragedi, melodrama, dan 

drama tragikomedi). Lirik lagu termasuk dalam genre sastra karena lirik adalah karya sastra 

(puisi) yang berisi curahan perasaan pribadi, susunan kata sebuah nyanyian. Klarer (2004:30) 

menegaskan “poetry is closely related to the term “lyric”, which derives etimologically from the 

Greek musical instrument “lyra” (“lyre” or “harp”) and points to an origin in the sphere of 

music”. Jadi puisi mempunyai karakteristik yang sama dengan lirik sebuah lagu  yang termasuk 

dalam genre sastra imajinatif.  

Pesan ini dapat berupa curahan hati, aspirasi atau motivasi terkait latar belakang penulis 

lagu. Motivasi dapat diartikan sebagai tujuan jiwa yang mendorong individu untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu dan untuk tujuan-tujuan tertentu terhadap situasi disekitarnya. 

Perilaku manusia ditimbulkan atau dimulai dengan adanya motivasi. Gufron dan Risnawita 

(2010:83) menyatakan, motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. 

Motivasi yang ada dalam seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada 

tujuan mencapai sasaran kepuasan. Motivasi yang didapatkan melalui lagu adalah termasuk 

motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah sebuah motivasi seseorang (individu) atau 

kelompok yang didapatkan dari luar. Motivasi mempunyai banyak nilai, dan dapat 

mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan.  

Bon Jovi adalah kelompok musik rock dari New Jersey, Amerika Serikat yang pada tahun 

2000 kembali meluncurkan album Crush, dengan hit single lagunya yang berjudul “It’s My 

Life”. Begitu lagu ini muncul, anak-anak muda di era tahun 2000an pun mulai mengenal siapa 

Bon Jovi. Tidak hanya menarik perhatian para penggemar yang baru, penggemar setia Bon Jovi 

pun menyambut mereka kembali, sehingga lagu ini dikenal di seluruh dunia sebagai salah satu 

lagu terbaik. Pemilihan lagu karya Bon Jovi ini, atas dasar pertimbangan bahwa makna lirik lagu 

It’s My Life sangat kuat untuk memaknai hidup yang harus lebih baik dengan kendali hidup ada 

ditangan masing-masing orang dengan tidak pernah melupakan Tuhan. Lagu tersebut bersifat 

riang, penuh rasa optimis, mengagungkan arti kehidupan, dan mampu menyulut semangat 

pantang menyerah. Pesan-pesan dalam lagu ini mengandung tuturan imperatif. Lagu ini pun 

dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan dan usia. Banyak nilai pendidikan, motivasi, dan pesan 

moral yang terangkum dalam lagu ini yang membawa misi gerakan pantang menyerah, tegar 
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dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup. Hal tersebut sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh Titon yang dikutip oleh Baumam (1992:168-169) yang mengatakan bahwa 

sebagai sebuah karya sastra dan produk budaya, lagu merupakan cerminan realitas yang 

dikonstruksi sedemikian rupa oleh individu atau kelompok sehingga mampu menciptakan 

lingkungan budaya tertentu dalam masyarakat. 

Semua bentuk bahasa dapat dikategorikan sebagi teks, tetapi tidak hanya berbatas pada 

kata yang tercetak, tetapi juga semua ekspresi komunikasi, baik ucapan, musik, gambar dan 

lainnya. Fairclough (1995:4) mengatakan latar belakang terciptanya sebuah karya sastra masuk 

ke dalam konteks, ketika berbagai hal terkait dengan situasi dimasukkan dan mempengaruhi 

pemakaian bahasa seperti partisipan dalam tindak berbahasa, dan situasi ketika sebuah teks 

diproduksi. Sehingga wacana dapat dipahami sebagai keberadaan teks dan konteks secara 

bersama. Bahasa merupakan media yang bisa mempengaruhi individu lain, yang kuasanya 

dengan melalui pemilihan kata secara efektif yang mampu memanipulasi konteks. Begitu juga 

halnya dengan lagu yang tidak hanya sanggup menciptakan realitas dan otomatis dapat 

memberikan kontribusi perubahan sosial. Sebagai sebuah karya sastra, lirik lagu yang yang 

merupakan bagian dari karya sastra berbentuk puisi, memiliki kekuatan untuk menyentuh dan 

menggerakkan perasaan manusia, sehingga dalam perkembangannya dapat memberikan 

kontribusi besar bagi perubahan sosial masyarakat. 

Permasalahannya adalah bagaimana memahami makna yang tersirat dan yang ingin 

disampaikan oleh penulis lagu tersebut. Sebagai bagian dari karya sastra, memaknai lirik lagu 

seperti halnya memaknai puisi. Kita tidak dapat melepaskan unsur pemahaman bahasa atau 

lambang yang digunakan, seperti susunan bait yang meliputi persajakan, aliterasi, asonansi diksi, 

bahasa kiasan dan lambang sulit untuk memahami makna yang terkandung dalam didalamnya. 

Tanda-tanda ini dapat dipelajari dalam suatu pendekatan yang disebut semiotic yang hakikatnya 

semiotik merupakan langkah lanjutan yang dilakukan dalam menganalisis sebuah karya sastra. 

Menurut Emzir dan Rohman (2015:49) semiotika biasanya disamakan dengan semiologi. 

Semiotik atau semiologi adalah ilmu tentang tanda yang berasal dari kata semion yang bermakna 

tanda dan logos yang berari ilmu. Lebih luas lagi menurut Ratna yang dikutip oleh Lustyantie 

(2016:52)  mengatakan cakupan semiotik adalah tanda visual, verbal, nonverbal, tactile dan 

olfactory.  Selanjutnya Klarer (2004:87) menjelaskan bahwa semiotik merupakan aliran dalam 

pendekatan sastra yang berorientasi pada teks.  Melalui pendekatan semiologis atau semiotik ini 

Berthens (2002:64) menegaskan bahwa hal-hal/tindakan adalah tanda yang tidak memiliki 

makna inheren, tetapi menjadi bermakna ketika mempunyai fungsi atau peran dalam sebuah 

struktur, dan interaksi dengan tanda-tanda lainnya.   
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Tokoh pencetus semiotika yang terkenal adalah Ferdinand de Saussure (1857-1913), 

seorang ahli linguistik dan Charles Sander Peirce (1839-1914), seorang filsafat. Kedua tokoh 

tersebut tidak saling mengenal dan mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah. Saussure 

menyebut ilmu yang dikembangkannya sebagai semiologi dan Peirce menyebutnya sebagai 

semiotik. Menurut Saussure bahasa merupakan sistem tanda yang bersifat abstrak. Tanda bahasa 

tersimpan dalam otak sebagai sebuah konsep yang disebut signifiè (petanda). Lalu petanda itu 

diungkapkan secara konkret melalui citra akustis yang disebut significant (penanda). Kesatuan 

signifiè dan signtfiant inilah yang disebut sebagai tanda. Tanda (representamen) merupakan 

sesuatu yang digunakan seseorang akibat adanya suatu hubungan pada beberapa hal. Secara 

umum tanda merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan informasi pada subjek dari 

objeknya.  

Pendekatan semiotika menurut Ferdinand de Saussure mengembangkan dasar-dasar teori 

linguistik umum. Kekhasan teorinya terletak pada kenyataan. Dia menganggap bahasa sebagai 

sistem tanda. Menurut Saussure tanda-tanda, khususnya tanda-tanda kebahasaan, setidak-

tidaknya memiliki dua buah karakteristik primordial, yaitu bersifat linier dan arbitrer (Budiman, 

1999:38). Hal penting dalam pembahasan pokok pada teori Saussure adalah prinsip yang 

mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem tanda, dan setiap tanda itu tersusun dari dua 

bagian, yaitu signifier (penanda) dan signified (petanda). Menurut Saussure bahasa merupakan 

suatu sistem tanda (sign).  

 

B. Metode Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna motivasi dalam lirik lagu 

“It’s My Life” karya Bon Jovi,  melalui  kajian semiotik. Secara khusus maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk menafsirkan dan mengungkapkan makna motivasi yang terkandung dalam lirik 

lagu “It’s My Life” karya Bon Jovi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif yang mengandung makna suatu penggambaran atas data dengan menggunakan kata dan 

baris kalimat dengan tujuan memahami suatu situasi  sosial, peristiwa, peran, interaksi dan 

kelompok. Selanjutnya, Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang 

telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif dengan 

tahapan: Reduksi Data (Data Reduction); Display Data; dan Verifikasi dan Penegasan 

Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification).  

Data primer adalah lirik lagu “It’s My Life”, sementara sekunder berupa data pendukung 

didapat peneliti melalui berbagai sumber referensi dengan teknik pengumpulan data melalui 

analisis lirik lagu atau bisa juga disebut analisis teks. Analisis data dilakukan dengan pendekatan 
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semiotika yaitu metode yang menganalisis tentang tanda dengan aspek penanda (signifier) dan 

aspek petanda (signified). 

 

C. Pembahasan 

It's My Life | Bon Jovi 

Bait-1 

This ain't a song for the broken-hearted 

A silent prayer for faith-departed 

I ain't gonna be just a face in the crowd 

You're gonna hear my voice 

When I shout it out loud 

 

Pada bait pertama ini, pencipta ingin menyampaikan bahwa lagu ini bukan diperuntukkan 

bagi orang-orang yang pesimis dan orang yang tidak punya semangat hidup, panjatkan do’a dan 

tekadkan hati untuk menjadi orang yang berarti dan berguna bagi orang-orang disekelilingnya. 

Dengarkan seruanku, mari kita berkarya.  

Setiap manusia di dunia ini pasti pernah merasa pesimis. Pesimis itu adalah keluhan yang 

merasa dibenarkan, padahal mengeluh adalah salah satu tanda tidak bersyukur. Bahkan 

terkadang kita mengeluh dengan nada bicara yang membanggakan keluhan kita. Entah apa 

maksudnya, mencari sensasi atau sekedar mengharap perhatian.  

Mengeluh itu hanya membuat lemah, sederhana tapi maknanya luar biasa. Mengeluh 

adalah salah satu tanda tidak bersyukur. Jika tidak bersyukur maka tidak bisa menikmati apa 

yang ada, tidak bisa menikmati apa yang ada tidak akan pernah bahagia karena akan selalu 

merasa kekurangan, tidak bisa menerima kekurangan berarti mentalnya lemah. Mengeluh juga 

secara tidak langsung memberitahukan kepada orang lain bahwa kita itu lemah. Hal yang harus 

dilakukan adalah tetap optimis, berpikir positif dan tetap berdoa. Meskipun kelihatannya mudah, 

namun sulit ketika mengawalinya, apalagi untuk orang-orang yang terbiasa dengan mengeluh. 

Namun, ketika anda berhasil melakukannya anda akan merasakan perbedaan dalam diri anda 

ketika menjalani hidup. 

  Bait-2 

It's my life 

It's now or never 

But I ain't gonna live forever 

I just wanna live while I'm alive  

My heart is like an open highway 

Like Frankie said "I did it my way" 

 

http://terjemah-lirik-lagu-barat.blogspot.com/
http://terjemah-lirik-lagu-barat.blogspot.com/2012/01/its-my-life-bon-jovi.html
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Pada bait kedua ini, pencipta ingin menyampaikan bahwa jadilah diri sendiri dalam 

mengarungi kehidupan, tanpa bergantung pada orang lain. Mulailah menjadi orang yang percaya 

diri untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi dirinya, janganlah disia-siakan hidup ini dengan 

tidak melakukan hal yang positif dan bermanfaat sama sekali, karena hidup ini tidak akan 

selamanya, jadi lakukan hal yang terbaik, nikmati dan jalani kehidupan ini selama masih hidup 

dengan hal-hal yang berguna serta bermanfaat. Lakukan sesuka hatimu untuk melakukan yang 

terbaik layaknya di jalan bebas hambatan dengan cara-cara yang bisa kita lakukan seperti yang 

disampaikan Frankie.  

Masalah adalah bagian dari kehidupan. Mengeluhkan masalah hanya akan membuat 

kehidupan menjadi lebih rumit. Kehidupan akan mengajarkan banyak hal padamu jika kamu 

bersedia untuk belajar. Kehidupan ini tidak akan menjadi lebih mudah karena kita mengeluh. 

Sudahilah keluhan, lebihkanlah tindakan. Hidup ini seperti pensil yang pasti akan habis, tetapi 

meninggalkan tulisan-tulisan yang indah dalam kehidupan. Mungkin akan kehilangan beberapa 

kesempatan, tetapi tak akan kehilangan semangat untuk tetap optimis menjalani kehidupan.  

Ketika kehidupan tidak kamu jalani dengan penuh kesungguhan, maka kamu akan 

menjalaninya dengan penuh kelemahan. Banyak hal dalam kehidupan yang akan memikat mata. 

Namun hanya sedikit yang memikat hati. Kejarlah yang terakhir ini. Ikhlas menerima kesalahan, 

dan belajar dari setiap kesalahan, karena itu yang akan menjadikanmu kuat dalam menjalani 

kehidupan. Dalam kehidupan, kamu akan selalu berhadapan dengan pilihan. Namun apapun 

yang kamu pilih, pastikan bahwa itu dapat membuatmu bahagia. Hidup itu seperti roda. Ketika 

kita sedang di atas,lihatlah ke bawah. Kita akan lebih bijak memaknai arti kehidupan.  

Apa yang kita putuskan hari ini adalah jalan kehidupan yang akan kita hadapi dihari esok. 

Pilihlah keputusan yang terbaik. Terus berjuang seakan-akan kita akan hidup selamanya, namun 

tetap berpikir bahwa mungkin hari ini adalah hari terakhir dan tidak akan ada lagi kehidupan 

untuk esok hari, sehingga apa yang kita lakukan saat ini adalah yang terbaik.  Segala hal yang 

lahir akan mati, tetapi cahaya yang memancarkan kehidupan akan selalu bersinar buat 

selamanya. Hal tersebut menggambarkan pentingnya optimisme dengan menjalani kehidupan 

dengan penuh kesungguhan, serta menghadapi kenyataan dengan penuh kesabaran, sehingga apa 

yang akan kita dapat adalah kebahagiaan. Setiap yang bernyawa pasti akan mati – kehidupan 

dunia adalah kesenangan yang memperdayakan. Kehidupan akan selalu menjadi lebih baik 

karena keberanian untuk mengambil tindakan di setiap kesempatan.  

Dalam kehidupan, akan ada hal yang datang dengan sendirinya. Namun akan ada hal juga 

yang perlu perjuangan untuk mendapatkannya. Bukan kecerdasan anda, melainkan sikap andalah 
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yang akan mengangkat anda dalam kehidupan. Percayalah bahwa kehidupan adalah hidup yang 

layak dan keyakinan anda akan membantu menciptakan kenyataan.  

Orang yang hidup untuk menyesuaikan diri dengan kemauan setiap orang, tidak akan 

memiliki kehidupan. Kita berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Bersabarlah, waktu 

akan menjawab untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Cara pandang dan perilaku kita 

terhadap kehidupan akan menentukan tingkat kebahagiaan hidup kita di dunia. Inilah kehidupan, 

masalah akan selalu menghampiri kita. Kita pelajari bagaiman cara mengatasinya, bukan 

bagaimana lari darinya. Apapun yang kamu lakukan saat ini, akan berdampak pada kehidupan 

kamu dimasa depan. 
 

Bait-3 

This is for ones who stood their ground 

For Tommy and Gina who never backed down 

Tomorrow's getting harder make no mistake 

Luck ain't even lucky 

You've got to make your owns breaks 
 

Pada bait ke tiga ini, pencipta ingin menyampaikan bahwa seruan ini untuk orang-orang 

yang percaya diri dan bagi orang yang bisa bertahan di atas pijakan dirinya sendiri. Seperti sosok 

Tommy dan Gina, tokoh perjuangan hidup yang keras dari kelas pekerja (working class) di 

Amerika yang mempresentasikan perjuangan kelangsungan hidup keluarga yang mempunyai 

jiwa semangat, tidak pantang menyerah untuk terus berjuang mempertahankan hidup dengan 

usahanya sendiri tanpa mengenal lelah. Janganlah melakukan kesalahan dengan bermalas-

malasan karena hari esok akan semakin sulit kalau semuanya tidak dihadapi dengan jiwa yang 

optimis dan percaya diri. Hidup ini diibaratkan permainan, keberuntungan atau keberhasilan 

dalam mengarungi kehidupan ini hanya diri kita yang menentukannya. Jadi yang harus dilakukan 

adalah terus berjuang tanpa mengenal lelah dan selalu optimis dengan apa yang kita lakukan.  

Berjuanglah untuk hidupmu sendiri, kehidupan yang lebih baik menanti. Percayalah 

bahwa tuhan itu maha adil, maka kehidupan yang kita jalani akan terasa “istimewa”. Kehidupan 

ibarat mawar, jika tidak pandai memetiknya, pasti akan terkena durinya. Kehidupan adalah 

berkah, karenanya nikmatilah. Jangan menyesal masa lalu dan takut akan masa depan. 

Mengkhawatirkan hari esok tanpa memperbaiki hari ini, hanya akan merusak kehidupan. 

Kehidupan akan bermakna manakala termotivasi, menetapkan tujuan dan mengejarnya dengan 

cara yang baik. Jika ikhlas dalam berupaya untuk kebahagiaan kehidupan keluarga, Tuhan akan 

memudahkan dan menunjukkan jalan. Bersabarlah saat kehidupan terasa sulit, karena akan 

datang masa yang mampu mengatasi kesulitan. Jika kamu tidak segera bangkit setiap kali kamu 

terjatuh, kamu akan tertinggal. Kehidupan akan terus berlangsung meskipun tanpamu. 
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Kebanyakan orang sering merasa akan hidup selamanya, padahal setiap detik, kematian selalu 

mengancam kehidupan di dunia ini. Bahagia bukan hanya saat berhasil mencapai sesuatu, namun 

juga ketika mampu mensyukuri segala yang dimiliki. 

 Bait-4 

Better stand tall when they're calling you out 

Don't bend don't break, baby don't back down 

'Cause it's my life! 
 

Pada bait terakhir ini, pencipta menegaskan bahwa jadilah diri sendiri dalam menjalani 

kehidupan ini yang selalu siap dengan penuh percaya diri, optimis, kreatif, pantang mundur 

ketika orang-orang memerlukannya. Janganlah menjadi orang yang lemah tanpa berjiwa ksatria  

dan janganlah menjadi orang yang pesimis dalam melakukan segala sesuatu. Pantang mundur 

untuk menjalani hidup ini dengan cara yang dapat kita lakukan., karena inilah hidupku. Jangan 

kau hiasi wajahmu dengan kesedihan, keluhan, dan ketidakoptimisan. Itu semua membuat kau 

jauh dari rasa kebahagiaan. Setiap orang punya masalah, yang membedakannya bagaimana cara 

anda menghadapi masalah dengan tegar, kuat dan tangguh.  

Jalani hidup dengan sungguh-sungguh. Jangan sesekali untuk mengeluh. Karena Tuhan 

yang menciptakanmu tidak suka pada hamba-Nya yang suka mengeluh. Untuk mendapatkan apa 

yang belum pernah kau dapatkan, tantanglah dirimu untuk melakukan hal yang belum pernah 

kau lakukan. Jika dirimu ingin dipercaya oleh orang lain, jadikanlah dirimu itu mampu 

dipercayai oleh orang lain. Kesalahan masa lalu, bisa diambil langkah bijak untuk masa 

depanmu. Hidup itu indah, karenanya nikmatilah dan jangan sesali, agar keindahannya bisa 

dirasakan selamanya. Jangan kalah oleh masalah! Jangan lemah oleh musibah! Anda kuat dan 

harus bangkit lagi demi impian yang telah lama direncanakan. 

 

D. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

Setelah melakukan analisis dengan pembahasan melalui studi dokumentasi dan 

interpretasi mengenai analisis semiotika makna motivasi pada lirik lagu “It’s My Life” Karya 

Bon Jovi dapat disimpulkan terdapat makna pesan motivasi dalam menjalani kehidupan, 

motivasi yang tercermin dari setiap bait, sebagai berikut :  

a. Bait pertama pencipta memberikan pesan bahwa mengeluh itu hanya membuat lemah, 

sederhana tapi maknanya luar biasa. Mengeluh adalah salah satu tanda tidak bersyukur. 

Jika tidak bersyukur maka tidak bisa menikmati apa yang ada, tidak bisa menikmati apa 

yang ada tidak akan pernah bahagia karena akan selalu merasa kekurangan, tidak bisa 

http://terjemah-lirik-lagu-barat.blogspot.com/2012/01/its-my-life-bon-jovi.html
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menerima kekurangan berarti mentalnya lemah. Mengeluh juga secara tidak langsung 

memberitahukan kepada orang lain bahwa kita itu lemah.  

b. Hidup ini seperti pensil yang pasti akan habis, tetapi meninggalkan tulisan-tulisan yang 

indah dalam kehidupan. Mungkin akan kehilangan beberapa kesempatan, tetapi tak akan 

kehilangan semangat untuk tetap optimis menjalani kehidupan. Dalam kehidupan, akan 

selalu berhadapan dengan pilihan. Namun apapun yang kamu pilih, pastikan bahwa itu 

dapat membuatmu bahagia. Hidup itu seperti roda. Apa yang kita putuskan hari ini adalah 

jalan kehidupan yang akan kita hadapi dihari esok. Pilihlah keputusan yang terbaik. Terus 

berjuang seakan-akan hidup selamanya, namun seakan-akan esok tiada lagi kehidupan. 

Segala hal yang lahir akan mati, tetapi cahaya kehidupan yang dipancarkan akan selalu 

bersinar buat selamanya. Jalani kehidupan dengan penuh kesungguhan, hadapi kenyataan 

dengan penuh kesabaran. mengambil tindakan di setiap kesempatan. Inilah kehidupan, 

masalah akan selalu menghampiri kita. Kita pelajari bagaiman cara mengatasinya, bukan 

bagaimana lari darinya. Apapun yang kamu lakukan saat ini, akan berdampak pada 

kehidupan kamu dimasa depan.  

c. Berjuanglah untuk hidupmu sendiri, kehidupan yang lebih baik menanti. Kehidupan adalah 

berkah, karenanya nikmatilah. Jangan menyesal masa lalu dan takut akan masa depan. 

Mengkhawatirkan hari esok tanpa memperbaiki hari ini, hanya akan merusak kehidupan. 

Kehidupan akan bermakna manakala termotivasi, menetapkan tujuan dan mengejarnya 

dengan cara yang baik. Bersabarlah saat kehidupan terasa sulit, karena akan datang masa 

yang mampu mengatasi kesulitan. Jika kamu tidak segera bangkit setiap kali kamu terjatuh, 

kamu akan tertinggal. Kebanyakan orang sering merasa akan hidup selamanya, padahal 

setiap detik, kematian selalu mengancam kehidupan di dunia ini. 

d. Setiap orang punya masalah, yang membedakannya bagaimana cara kau menghadapi 

masalah dengan tegar, kuat dan tangguh. Jalani hidup dengan sungguh-sungguh. Jangan 

sesekali untuk mengeluh. Karena Tuhan yang menciptakanmu tidak suka pada hamba-Nya 

yang suka mengeluh. Untuk mendapatkan apa yang belum pernah kau dapatkan, tantanglah 

dirimu untuk melakukan hal yang belum pernah kau lakukan. Jika dirimu ingin dipercaya 

oleh orang lain, jadikanlah dirimu itu mampu dipercayai oleh orang lain. Hidup itu indah, 

karenanya nikmatilah dan jangan sesali, agar keindahannya bisa dirasakan selamanya. 

Jangan kalah oleh masalah! Jangan lemah oleh musibah! Anda kuat dan harus bangkit lagi 

demi impian yang telah lama direncanakan. 
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2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas,  ada beberapa saran 

yang perlu disampaikan: 

a. Bagi Para Pencipta Lagu 

Menciptakan sebuah lagu tidak hanya bersifat sebagai hiburan dan mengejar keuntungan 

saja, melainkan memberikan makna yang berarti untuk memberikan inspirasi bagi para 

penikmat serta pendengarnya. Satu hal yang perlu diingat bagi pencipta lagu, bahwa lagu 

bukan hanya sebagai hiburan semata namun ada unsur pendidikan atau nilai-nilai lain yang 

terkandung didalamnya, sehingga dapat bermamfaat untuk para pendengarnya. 

b. Bagi Masyarakat 

Masyarakat sebagai penikmat musik dan lagu seharusnya mulai cerdas serta kritis untuk 

memilih lagu-lagu yang memiliki kualitas dalam lirik lagunya. Diharapkan juga agar 

mampu menterjemahkan makna-makna yang terkandung dalam sebuah lagu. Dengan 

begitu masyarakat mempunyai pola pikir yang kritis dan maju sehingga dapat berpengaruh 

terhadap kondisi mental masyarakat. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan segala keterbatasan, disadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, 

baik secara teori, proses analisis data, dan pembahasan. Oleh karena itu, para peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat menganalisis lagu tersebut dengan kajian yang berbeda, 

sehingga akan ditemukan gambaran makna berbeda yang terkandung dalam lirik 

lagunya, yang pada akhirnya dapat memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat. 
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Abstract 

 

This study aims to describe the cultural reality of the people of Palembang found in “A Collection 

of Short Stories and Selected Poetry Bening Subuh Musi” by Azzura Dayana, Benny Arnas, et al. 

A qualitative descriptive method was applied in this research. To analyze the data, the researcher 

used the content analysis technique. The results showed that there is a cultural reality of the people 

of Palembang, such as the language used, the traditional food of Palembang, namely pempek, 

residence such as the rumah panggung (stage house), or name of the region, the limas house, home 

raft or floating homes, the office of Mayor of Palembang that is called by office plumber, Pupuk 

Sriwijaya or better known by the name of the factory Pusri and the island Kemaro, woven songket, 

and the civil habitual around Musi river, portrait social life cultural diversity. 

 

Keywords: cultural reality, the people of Palembang, a collection of short stories 

 

A. Pendahuluan 

           Karya sastra adalah sebuah cerita yang menampilkan hasil kreasi pengarang. Wujud karya 

sastra berupa kata-kata. Karya sastra menampilkan dunia dalam kata di samping juga 

menampilkan dunia dalam kemungkinan-kemungkinan. Karya sastra mempunyai fungsi yang 

menyenangkan apabila dapat menghibur dan mengesankan pembacanya, sedangkan karya sastra 

mempunyai fungsi bermanfaat apabila dapat memberikan wawasan, ajakan, amanat, atau pesan 

melalui perbuatan, tindakan, dan perilaku tokoh-tokoh dalam cerita (Wellek dan Warren, 

1989:27). Walaupun ajakan dan amanat yang disampaikan sastrawan tidak diungkapkan secara 

tersurat, namun pembaca harus menyadari adanya sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya untuk 

memperoleh pengalaman yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.  

Sastra tidak bisa lepas dari lingkungannya, karena sastra pada hakikatnya adalah realita. 

Oleh sebab itu, untuk mampu memahami realitas yang digambarkan dalam teks sastra, pembaca 

terlebih dahulu harus memiliki bekal pemahaman tentang realitas itu sendiri, baik berupa 

pengetahuan maupun pengalaman. 

Ditinjau dari segi pembacanya karya sastra merupakan bayang-bayang realitas yang 

dapat menghadirkan gambaran dan refleksi berbagai permasalahan dalam kehidupan. Media 

karya sastra adalah bahasa, fungsi bahasa sebagai bahasa karya sastra membawa ciri-ciri 

tersendiri. Artinya, bahasa sastra adalah bahasa sehari-hari itu sendiri, kata-katanya dengan 
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sendirinya terkandung dalam kamus, perkembangannya pun mengikuti perkembangan 

masyarakat pada umumnya. Tidak ada bahasa sastra secara khusus, yang ada adalah bahasa yang 

disusun secara khusus sehingga menampilkan makna-makna tertentu (Ratna, 2008: 334-335). 

Karya sastra bukan hanya untuk dinikmati, tapi juga dimengerti. Untuk itulah diperlukan 

kajian atau penelitian dan analisis mendalam mengenai karya sastra. Ratna  (2008:16) 

mengemukakan bahwa penelitian sastra merupakan usaha konkret, dilakukan dengan sengaja, 

sistematis, dengan sendirinya menggunakan teori dan metode secara formal. Kegiatan yang 

berkaitan dengan pengembangan ilmu memerlukan metode yang memadai adalah metode ilmiah. 

Keilmiahan karya sastra ditentukan oleh karakteristik kesastraannya. Sosiologi sastra diterapkan 

dalam penelitian ini karena tujuan dari sosiologi sastra lebih banyak memperbincangkan 

hubungan antara pengarang dengan kehidupan sosialnya. Baik aspek bentuk maupun isi karya 

sastra akan terbentuk oleh suasana lingkungan dan kekuatan sosial suatu periode tertentu 

(Endraswara, 2003:78). 

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, peneliti memilih kumpulan cerpen dan puisi 

pilihan Bening Subuh Musi karya Azzura Dayana, Benny Arnas, dkk untuk dikaji dari unsur 

udaya karena ceritanya cukup baik untuk dipahami dan menyingkap gambaran realitas yang 

terdapat di dalamnya. 

Kumpulan cerpen dan puisi pilihan Bening Subuh Musi karya Azzura Dayana, Benny 

Arnas, dkk merupakan karya sastra yang ditulis dengan setting Sumatera Selatan. Para 

penulisnya tergabung dalam Forum Lingkar Pena (FLP) Sumsel. Selain itu, novel ini juga 

berkisah tentang realitas sosial dan budaya masyarakat Sumsel.  

Kelebihan lainnya yang dimiliki para pengarang dalam karya mereka ini yaitu dari segi 

stilistik yang menarik, mengungkapkan setiap kejadian secara sistematis, terarah dan kronologis 

sehingga penulis tertarik untuk mengkaji masalah-masalah yang terdapat di dalam kumpulan 

cerpen dan puisi pilihan tersebut. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah realitas budaya masyarakat Palembang dalam kumpulan 

cerpen dan puisi pilihan Bening Subuh Musi karya Azzura Dayana, Benny Arnas, dkk.  

 

B. Landasan Teori 

1. Realitas Budaya 

Sastra merupakan bentuk kegiatan kreatif dan produktif dalam menghasilkan sebuah 

karya yang memiliki nilai rasa estetis serta mencerminkan realias sosial kemasyarakatan. Istilah 

sastra dipakai untuk menyebut gejala budaya yang dapat dijumpai pada semua masyarakat 
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meskipun secara sosial, ekonomi, dan keagamaan keberadaannya tidak merupakan gejala yang 

universal. Karya sastra lahir karena adanya keinginan dari pengarang untuk mengungkapkan 

eksistensinya sebagai manusia yang berisi ide, gagasan, dan pesan tertentu yang diilhami oleh 

imajinasi dan realitas sosial budaya pengarang serta menggunakan media bahasa sebagai 

penyampaiannya. Karya sastra merupakan fenomena sosial budaya yang melibatkan kreativitas 

manusia. Karya sastra lahir dari pengekspresian endapan pengalaman yang telah ada dalam jiwa 

pengarang secara mendalam melalui proses imajinasi (Aminuddin, 1990:57).  

Karya sastra memiliki objek yang berdiri sendiri, terikat oleh dunia dalam kata yang 

diciptakan pengarang berdasarkan realitas sosial dan pengalaman pengarang. Hal ini sejalan 

dengan pemikiran Ratna (2007:77) yang mengemukakan bahwa karya sastra adalah respons-

respons interaksi sosial melalui personalitas seniman, bukan di dalam personalitas seniman. 

Sastrawan sebagai anggota masyarakat tidak akan lepas dari tatanan masyarakat dan 

kebudayaan. Semua itu berpengaruh dalam proses penciptaan karya sastra. Penciptaan karya 

sastra tidak dapat dipisahkan dengan proses imajinasi pengarang dalam melakukan proses 

kreatifnya.  

Karya sastra dipengaruhi oleh lingkungannya, maka karya sastra merupakan ekspresi 

zamannya sendiri sehingga ada hubungan sebab akibat antara karya satra dengan situasi sosial 

tempat dilahirkannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karya sastra lahir dari latar belakang dan 

dorongan dasar manusia untuk mengungkapkan eksistensi dirinya. Sebuah karya sastra 

dipersepsikan sebagai ungkapan realitas kehidupan dan konteks penyajiannya disusun secara 

terstruktur, menarik, serta menggunakan media bahasa berupa teks yang disusun melalui refleksi 

pengalaman dan pengetahuan secara potensial memiliki berbagai macam bentuk representasi 

kehidupan. 

Karya sastra sebagai produk budaya, dapat dijadikan semacam jembatan untuk sampai 

pada pemahaman atau sikap terbuka melakukan apresiasi terhadap berbagai kultur budaya yang 

ada di Nusantara. Melalui karya sastra yang mengangkat kultur budaya, kita akan memperoleh 

semacam potret sosial tentang pemaknaan dan penerjemahan sebuah kebudayaan yang 

bersangkutan (Mahayana, 2005:318). 

Selanjutnya, Semi (1990:57) mengemukakan bahwa sastra sebagai ekspresi kebudayaan 

akan mencerminkan pula adanya perubahan-perubahan dalam masyarakat akan mengenal adanya 

kesinambungan antara yang satu dengan yang lain, akan mengenal pewarisan antara yang satu 

dengan yang baru, baik disadari atau tidak. Aspek kebudayaan adalah ide-ide tradisional 

terutama sekali nilai-nilai yang melekat padanya. Dalam pengertian ini, kebudayaan merupakan 
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ketentuan-ketentuan yang telah dijadikan dasar mengenai apa yang mesti, apa yang harus, apa 

yang boleh dikerjakan, apa yang digalakkan dan apa yang dilarang. 

Perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat, dan kedaerahan seringkali disebut 

sebagai ciri masyarakat Indonesia yang majemuk, suatu istilah yang mula-mula sekali 

diperkenalkan Furnivall untuk menggambarkan masyarakat pada masa Hindia Belanda. Menurut 

Nasikun (2009:34), “Struktur masyarakat Indonesia ditandai dua ciri yang unik. Secara 

horisontal ditandai kesatuan sosial perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat serta 

kedaerahan. Secara vertikal, ditandai perbedaan antara lapisan atas dan bawah yang tajam.”  

Pengetahuan sosial dan budaya akan memperluas wawasan dan ketepatan penafsiran, 

mengingat karya sastra yang dihasilkan dalam suatu masyarakat akan mencerminkan kondisi 

sosial budaya masyarakat tersebut. Sastra merupakan sebuah refleksi lingkungan sosial budaya 

yang merupakan satu tes dialektika antara pengarang dengan situasi sosial yang membentuknya 

atau merupakan penjelasan suatu sejarah dialektika yang dikembangkan dalam karya sastra 

(Endraswara, 2008:78). Selanjutnya, Mahayana (2005:338) mengatakan pemahaman atas karya 

sastra hanya mungkin dapat dilakukan secara lebih lengkap apabila karya itu tidak dipisahkan 

dari lingkungan, kebudayaan atau peradaban yang menghasilkannya. 

Menurut Koentjaraningrat (1980: 203-204), ada tujuh unsur kebudayaan universal, yaitu 

1) sistem religi (sistem kepercayaan, sistem nilai, pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan 

upacara keagamaan), 2) sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial (kekerabatan, asosiasi, 

sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan), 3) sistem pengetahuan (flora dan 

fauna, waktu, ruang, bilangan, tubuh manusia dan perilaku antarsesama manusia), 4) bahasa 

yaitu alat untuk berkomunikasi berbentuk lisan dan tulisan, 5) kesenian (seni patung/pahat, relief, 

lukis dan gambar, rias, vokal, musik, bangunan, kesusastraan dan drama), 6) sistem mata 

pencaharian hidup atau sistem ekonomi (berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, 

peternakan, perikanan dan perdagangan), dan 7) sistem peralatan hidup atau teknologi (produksi, 

distribusi, transportasi, peralatan komunikasi, peralatan konsumsi dalam bentuk wadah, pakaian, 

perhiasan, tempat berlindung/ perumahan dan senjata). 

Berkaitan dengan ini, adat istiadat merupakan salah satu bagian dari kebudayaan. Adat 

istiadat merupakan aturan (perbuatan) yang lazim dilakukan sejak dahulu atau sudah menjadi 

kebiasaan (W.J.S Poerwadarminta, 1984: 15).  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa realitas budaya dalam 

karya sastra adalah penggambaran budaya yang ada dalam masyarakat ke dalam karya sastra. 

Karena sastra pada dasarnya merupakan cermin budaya masyarakat. Sebuah karya sastra 

biasanya mencerminkan realitas budaya yang ada di masyarakat, meliputi potret kehidupan 
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sosial berbudaya yang majemuk; perbedaan suku, agama, adat dan kedaerahan; perbedaan antara 

masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah; hubungan momentum tertentu dalam sejarah 

masyarakat; lingkungan fisik maupun sosial; kebudayaan yang tumbuh dan berkembang; dan 

peradaban masyarakat.    

Menurut Budianta (dalam Wellek dan Warren, 1989: 282) bahwa realitas dalam karya 

sastra merupakan suatu gambaran dari kehidupan dan perilaku yang nyata dari zaman pada saat 

karya sastra itu ditulis. Cerpen sebagai salah satu karya sastra memuat dan menyandang 

kenyataan kisah dan berita yang merupakan representasi realitas yang pada dasarnya merupakan 

konstruksi sosial budaya sebagai hasil kegiatan mental dan intelektual sastrawan yang hidup dan 

menjalani proses kehidupan yang tidak pernah berakhir. Cerpen tidak dapat dilepaskan dari 

realitas sosial budaya di masyarakat. Dalam realitas masyarakat tersebut, terdapat relasi tertentu 

yang dapat menggambarkan realitas sosial budaya masyarakat ketika karya sastra tersebut 

dilahirkan. 

 

2. Cerpen 

 Cerita pendek atau cerpen adalah satu bentuk karya fiksi. Cerpen sesuai dengan namanya 

memperlihatkan sifat yang serba pendek, baik peristiwa yang diungkapkan, isi cerita, jumlah 

pelaku dan jumlah kata yang digunakan (Priyatni: 2012:126). Menurut Rosidi (Tarigan, 

1986:176), cerpen atau cerita pendek adalah cerita yang pendek dan merupakan suatu kebulatan 

idea. Kelebihan cerpen yang khas adalah kemampuannya mengemukakan secara lebih banyak – 

jadi, secara implisit – dari sekadar apa yang diceritakan (Nurgiyantoro, 2000:11)  

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah cerita yang isinya padat, 

lengkap, memiliki kesatuan, dan mengandung efek kesan yang mendalam. 

 

C. Metode Penelitian  

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini 

berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan 

menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian 

deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang 

ada. (Mardalis, 1999:26). 

Menurut Cevilla, dkk, (1993:71), penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk 

mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu 
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metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat 

deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau 

fenomena yang diselidiki. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku kumpulan cerpen dan 

puisi pilihan berjudul Bening Subuh Musi karya Azzura Dayana, Benny Arnas, dkk. yang 

diterbitkan oleh FLP Sumatera Selatan di Palembang pada Oktober 2011. yang terdiri dari 

viii+203 halaman, dengan ukuran lebar buku 13,5 cm dan tinggi buku 20 cm. Buku ini berisi 20 

cerpen dan 10 puisi. 

Menurut Siswantoro (2010:70), data adalah sumber informasi yang akan diseleksi 

sebagai bahan analisis. Dalam pengambilan data, penulis menggunakan teknik sampel bertujuan. 

Menurut Siswantoro (2010:73), sampel bertujuan atau Purposive Sampling adalah pengambilan 

sampel yang disesuaikan dengan tujuan peneliti. Penulis mengambil data hanya yang berbentuk 

cerpen dan berjumlah 3 buah, dengan alasan  karena sudah mewakili dari keduapuluh cerpen 

tersebut.  

Ketiga cerpen tersebut adalah 1) Lima Keping Uang karya Harry Wahyudhy Utama, 2) 

Sang Sulung karya Azzura Dahyana, dan 3) Tepi Musi karya Sefty Handayani. 

          Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis konten. “Analisis konten 

digunakan apabila si peneliti ingin mengungkap, memahami, dan menangkap pesan karya sastra” 

(Endraswara, 2003:160). Lebih lanjut dikatakan Endraswara, prosedur analisis konten hendaknya 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) teks sastra perlu diproses secara sistematis, 

menggunakan teori yang telah dirancang sebelumnya, b) teks tersebut dicari unit-unit analisis 

dan dikategorikan sesuai acuan teori, c) proses analisis harus mampu menyumbangkan ke 

pemahaman teori, d) proses analisis mendasarkan pada deskripsi, dan e) analisis dilakukan 

secara kualitatif 

     

D. Pembahasan 

 Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tiga cerpen tersebut terdapat realitas budaya.  

Realitas budaya masyarakat Palembang ditunjukkan dengan bahasa yang dipergunakan. Adapun 

teks yang menandai realitas budaya tersebut sebagai berikut. 

 “Faiz…! Faiz…! Nah, lokak saro budak sikok ini!” berang seorang emak 

bersenjata sapu mencari putranya. Semakin berang saat ia dapati anaknya sedang 

mandi-mandian di tepi sungai “Oi… dah, di sini rupanya kau. Cepet balek! Baru 

kusuruh jaga warung sebentar, sudah lari.  Cepet balek! (Dayana dkk, 2011:115). 

 

 Dari teks tersebut menandakan bahasa yang dipergunakan mencerminkan bahasa 

Palembang, yakni lokak saro budak sikok ini, artinya bisa kuhajar anak satu ini; Oi… dah, 
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artinya menandakan kekesalan; Cepet balek! artinya cepat pulang! Makna keseluruhan dari teks 

tersebut adalah kemarahan seorang ibu terhadap putranya yang tidak menaati perintahnya. 

Teks lain yang menandakan bahasa Palembang sebagai realitas budaya sebagai berikut. 

“Yo sudah kalo cak itu, gek kalo lah kelar jago warungnyo nyusul be ye. Ican, Idrus, Roni sudah 

nunggu di sana semua.” (Dayana dkk, 2011:117). Artinya, ya sudah kalau begitu, nanti kalua 

sudah selesai jaga warungnya nyusul saja, ya. 

 Realitas budaya masyarakat Palembang lainnya adalah makanan khas dari kota 

Palembang, yaitu pempek. Seperti kutipan teks berikut. “Sering kali ia kumpulkan rupiah demi 

rupiah dengan menjajakan pempek di sekeliling kampong…” (Dayana dkk, 2011:116). Pempek 

adalah makanan khas masyarakat Palembang. Ia terbuat dari ikan yang dihaluskan dan sagu. 

Penyajian pempek ditemani oleh saus berwarna hitam kecokelat-cokelatan yang disebut cuka 

atau cuko (bahasa Palembang). Cuko dibuat dari air yang dididihkan, kemudian ditambah gula 

merah, udang ebi dan cabe rawit tumbuk, bawang putih, dan garam. Pempek dijual dimana-

mana, mulai dari keliling kampung sampai di restoran mewah dan hotel. 

 Realitas budaya masyarakat Palembang lainnya adalah tempat tinggal ataupun nama 

daerah. Rumah panggung adalah ciri khas rumah masyarakat Palembang, baik yang tinggal jauh 

dari sungai maupun tinggal di pinggiran sungai. Seperti kutipan teks berikut. “Faiz tinggal di 

rapatnya rumah-rumah panggung di satu sisi sungai legendaris pembelah kota ini…” (Dayana 

dkk, 2011:116). Rumah panggung biasanya didirikan di pinggiran sungai menghadap ke darat. 

Rumah panggung ini sangat cocok kondisi alam Palembang yang memang sebagian besar 

termasuk kawasan perairan. 

 Rumah panggung khas Palembang lainnya dinamakan rumah limas. Seperti kutipan teks 

berikut. “Sejak saat itu, Limas hanya ditinggali oleh kami berempat. Seperti biasa, tanpa 

kehangatan yang berarti. Aku menyibukkan diriku memasak dan menyulam dengan benang emas 

di bilik. Umak menenun songket di jogan….” (Dayana dkk, 2011:35). Rumah Limas merupakan 

prototipe rumah tradisional Sumatra Selatan. Selain ditandai dengan atapnya yang berbentuk 

limas, rumah tradisional ini memiliki lantai bertingkat-tingkat yang disebut Bengkilas dan hanya 

dipergunakan untuk kepentingan keluarga seperti hajatan. Para tamu biasanya diterima diteras 

atau lantai kedua. 

 Tenunan songket juga mencerminkan budaya Palembang. Songket adalah kain tenun 

mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan atau pesta. Songket dapat dikenakan 

melilit tubuh seperti sarung, disampirkan di bahu, atau sebagai destar atau tanjak, hiasan ikat 

kepala. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bawang_putih
https://id.wikipedia.org/wiki/Garam
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tradisional
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 Realitas budaya masyarakat Palembang lainnya lainnya adalah pabrik Pupuk Sriwijaya 

atau lebih dikenal dengan nama pabrik Pusri dan pulau Kemaro serta kebiasaan hidup 

masyarakat di pinggiran sungai Musi. Seperti kutipan teks berikut. 

 “Setengah berlari ia dan adiknya menghampiri sejawatnya. Tak perlu 

membuang waktu lagi ia serta merta melompat dari Boom, tongkang karam yang 

sejak lama tak dioperasikan lagi. Ya, kali ini mereka bermain-main di atas 

tongkang tua tersebut. Dari kapal tongkang itu pula mereka bias melihat 

bangunan kokoh pabrik Pusri. Pabrik pupuk yang telah puluhan tahun berdiri 

angkuh di pinggir Musi, tampak kontras dengan bangunan-bangunan kumuh di 

seberangnya. 

 Di sudut lain terlihat pulau kecil yang menyembul manis di tengah 

Musi.Ibarat Toba yang manis karena Samosir. Pulau kecil itu bernama Kemaro.... 

(Dayana dkk, 2011:118). 

 

Kebiasaan masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai Musi. Aktivitas anak-anak sering 

bermain-main di sungai yang membelah kota Palembang menjadi dua wilayah, yakni Seberang 

Ulu dan Seberang Ilir. Seiring perjalanan waktu sungai Musi yang dulu jernih menjadi kumuh 

dengan sampah yang masih sering dibuang masyarakat ke sungai ditambah dengan limbah dari 

pabrik karet yang banyak berdiri dekat tepi sungai Musi. Namun begitu, sungai Musi juga 

menjadi urat nadi perekonomian. Selain sebagai tempat mandi, nyuci, sungai Musi juga sebagai 

aktivitas pasar terapung, khususnya warung nasi dan kopi yang menjual aneka jajanan khas, 

seperti pempek, laksan, burgo, lakso dan lain-lain. Pabrik Pusri adalah pabrik pupuk urea yang 

telah berdiri puluhan tahun. Letaknya berada di daerah Seberang Ilir. Pulau Kemaro yang berada 

di tengah sungai Musi merupakan pulau yang mempunyai mitos. Pulau ini terbentuk karena 

kisah cinta pangeran dari kerajaan Cina dengan putri raja Palembang bernama Siti Fatimah. Di 

pulau ini terdapat vihara cina (klenteng Hok Tjing Rio). Di pulau Kemaro ini juga 

terdapat kuil Buddha yang sering dikunjungi umat Buddha untuk berdoa atau berziarah 

ke makam. Di sana juga sering diadakan acara Cap Go Meh setiap Tahun Baru Imlek yang 

dihadiri warga Cina dari berbagai daerah di Nusantara, bahkan dari luar negeri.  

Rumah rakit salah satu realitas budaya masyarakat Palembang. Kutipan teks yang 

menandainya sebagai berikut.  

  “Sang tauke mulai tahu banyak mengenai latar belakang Ibu, seorang wanita 

miskin yang baru ditinggal suaminya, keluarga satu-satunya dan hanya memiliki 

sebuah rumah rakit yang reyot sebagai harta peninggalan. Sang tauke diam-diam 

menaruh hati pada ibu….” (Dayana dkk, 2011:6). 

 

Meski sudah jarang, keberadaan rumah terapung di tepian sungai musi Palembang 

hingga kini masih terjaga. Beberapa warga Palembang masih memanfaatkan rumah terapung 

untuk tempat tinggal mereka. Umumnya mereka yang menghuni rumah terapung, merupakan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Klenteng
https://id.wikipedia.org/wiki/Kuil
https://id.wikipedia.org/wiki/Buddha
https://id.wikipedia.org/wiki/Buddha
https://id.wikipedia.org/wiki/Makam
https://id.wikipedia.org/wiki/Cap_Go_Meh
https://id.wikipedia.org/wiki/Imlek
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keturunan salah satu anggota keluarga mereka yang pernah tinggal di rumah terapung.  Rumah 

berpondasi bambu yang ada di atas air itu disebut oleh warga Kota Palembang dengan nama 

Rumah Rakit atau Rumah Terapung, karena terapung-apung di atas sungai.  

Bangunan bersejarah lainnya yang mencerminkan realitas budaya masyarakat Palembang 

adalah Kantor Walikota Palembang. Adapun kutipan teks sebagai realitas budaya tersebut 

sebagai berikut. 

  “Beberapa hari ini memang Abah tidak pernah pulang ke rumah. Beberapa 

minggu sebelumnya bahkan banyak pemuda berkumpul di rumah. Abah memang 

seorang yang disegani oleh penduduk, bahkan oleh Nessel van Lissa sekalipun. 

Tetapi sekali ini mungkin Abah sudah benar-benar membuat walikota resah. 

Abah, dengan sifatnya yang terlalu keras kepala menolak pembangunan menara 

air. Hal ini disebabkan karena ketidaksetujuan  warga Palembang dengan 

besarnya uang yang harus mereka keluarkan, yang konon kabarnya bakal 

menghabiskan tiga ton emas. Sumber dananya tentu saja dari keringat rakyat 

Palembang. Pemerintah Belanda beralasan bahwa pembangunan menara air ini 

adalah untuk kepentingan air warga Palembang juga.” (Dayana dkk, 2011:6). 

 

Kantor Walikota Palembang atau dikenal juga dengan nama Kantor Ledeng dulu adalah 

bangunan bersejarah di Palembang. Bangunan ini awalnya merupakan menara air Belanda yang 

dilengkapi kantor di lantai bawahnya. Bangunan ini kemudian dijadikan kantor residen 

oleh Kekaisaran Jepang. Fungsinya berubah menjadi balai kota pada tahun 1956 dan kantor 

walikota tahun 1963. Gedung ini dibangun tahun 1929 mengikuti rancangan Ir. S. Snuijf dan 

rampung tahun 1930. Bangunan ini memiliki tinggi 250 meter 

 Realitas budaya masyarakat Palembang lainnya adalah potret kehidupan sosial berbudaya 

yang majemuk. Adapun teks yang menandai realitas budaya tersebut sebagai berikut.  

  “Haji Ali namanya, mandor sekaligus pemilik toko manisan. Seorang pria 

keturunan Arab yang bahkan nenek moyangnya telah lebih dahulu menjejak 

tanah Palembang jauh sebelum kedatangan Belanda.”  

  Matanya masih terus memperhatikan para kuli angkut pasar itu, terutama 

pada seorang pemuda yang baru beberapa hari bekerja untuk dirinya. Pemuda itu 

tak henti-hentinya hilir mudk mengangkut karung beras hari ini. Sangat berbeda 

dengan kuli-kuli tua pemalas itu.” (Dayana dkk, 2011:4).  

 

 Kehidupan sosial berbudaya yang majemuk tergambar dalam masyarakat pasar tempat 

para tokoh tinggal, yakni di Pasar Tengkuruk Palembang. Seorang majikan dari keturunan Arab 

dengan kuli angkut warga pribumi asli. Warga keturunan Arab di Palembang kebanyakan 

menjadi pedagang hampir di seluruh pasar di Palembang. Warga pribumi biasanya yang menjadi 

kuli atau pekerja di toko majikan warga Arab tersebut.  

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Palembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekaisaran_Jepang
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E. Kesimpulan 

 Realitas budaya masyarakat Palembang dalam Kumpulan Cerpen dan Puisi Pilihan 

Bening Subuh Musi Karya Azzura Dayana, Benny Arnas, Dkk secara keseluruhan dapat 

digambarkan antara lain bahasa yang dipergunakan, makanan khas dari kota Palembang, yaitu 

pempek, tempat tinggal ataupun nama daerah, seperti rumah panggung, rumah limas, rumah rakit 

atau rumah terapung, kantor Walikota Palembang atau kantor ledeng, pabrik Pupuk Sriwijaya 

atau lebih dikenal dengan nama pabrik Pusri dan pulau Kemaro, tenunan songket, serta 

kebiasaan hidup masyarakat di pinggiran sungai Musi, potret kehidupan sosial berbudaya yang 

majemuk 

Untuk itu peneliti menyarankan agar kepada para pembaca, diharapkan setelah 

mengetahui realitas budaya sebagai pembangun karya sastra tersebut, agar menjadikannya alat 

refleksi diri atas kejadian-kejadian yang berlaku di sosial budaya masyarakatnya. 
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Abstract 

 

The objective of this research is to determine the lexical meanings and functions of Mantra Banten.  

This study is using field researchers  since the researcher go directly to the public. Data collection 

is done by through written data, such as the utilization of the results of previous research relating to 

language Mantra in the district of Tangerang.  Recording is done to obtain the data on the spoken 

language. To obtain the valid data is using the techniques involving the researchers to directly 

participate in the conversation and interview  to the informant. In the presentation of the data 

analysis methods, the writer  used formal and informal methods. Formal methods are used in the 

presentation of the results of data analysis in the form of rules or symbols while informal methods 

used in the presentation of the results of data analysis in theform of words or description of the 

meaning of Mantra Banten. 

 

Keywords: Meaning of Mantra Banten 

 

A. Pendahuluan 

Naskah dapat dipandang sebagai dokumen budaya kerena berisi berbagai data dan 

informasi ide,pikiran, perasaan, dan pengetahuan sejarah, serta budaya dari bangsa atua 

sekelompok sosial budaya tertentu. Sebagai sumber informasi, dapat dipastikan bahwa naskah-

naskah kuno, termasuk salah satu unsur budaya yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial  

budaya masyarakat yang melahirkan dan mendukungnya, yang ditulis pada kertas, daun lontar, 

kulit kayu, dalung,nipah, bilahan bamboo, atau rotan. 

Isi naskah secara umum mengungkapkan peristiwa masa lampau yang menyiratkan aspek 

kehidupan masyarakat, terutama tentang keadaan sosial dan budaya, yang meliputi tujuh unsur  

kebudayaan, yaitu sistem religi/keagamaan, teknologi dan benda materiil, mata pencaharian 

hidup atau ekonomi, kemasyarakatan atau organisasi social, ilmu pengetahuan atau pendidikan, 

bahasa, dan seni. 

Mantra sebagai warisan karuhun “tinggalan” dan kearifan lokal budaya Banten masa 

silam dianggap penting dan perlu diinformasikan keberadaanya saat ini. Ada beberapa hal 

menarik yang dapat digali, diungkap, bahkan diteliti secara lebih mendalam berkenaan dengan 

kearifan lokal budaya Banten yang terpendam dalam naskah mantra.  

 

 

 

 

mailto:Sultanwahyu13@gmail.com
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Mantra 

 Mantra berasal dari bahasa sansakerta yang berarti jampi, Menurut  Echoll dalam suryani, 

(2014:13). Mantra atau magic secara harfiah berarti sihir, gaya tarik, gaib. Pengertian mantra 

dalam penelitian ini lebih mengarah kepada jenis puisi yang isinya semacam jampi-jampi atau 

kata-kata yang bermakna magis; isinya dapat mengandung bujukan, kutukan, atau tantangan 

yang ditujukan kepada lawannya;  untaian kata-kata yang tidak jelas maknanya, bisa diucapkan 

oleh dukun atau pawang bila menghadapi sesuatu keperluan. Menurut Suryani (2014:13) mantra 

merupakan: 1) perkataan atau ucapan yang mendatangkan daya gaib (misal dapat 

menyembuhkan, mendatangkan celaka, dan sebagainya); 2) susunan kata berunsur puisi (seperti 

rima, irama) yang dianggap mengandung kekuatan gaib, biasanya diucapkan oleh dukun atau 

pawang untuk menandingi kekuatan gaib yang lain. 

Menurut Sugiarto (2015:91) mantra  diyakini sebagai bentuk sastra lisan paling tua yang 

dimiliki oleh masyarakat melayu. Mantra adalah salah satu jenis puisi lama melayu yang 

diyakini mengandung kekuatan gaib dan kesaktian. Oleh karena itu, mantra biasanya diajarkan 

oleh orang yang mempunyai daya gaib dan kesaktian yang dsebut dukun, bomoh, atau pawang  

 Seorang pawang biasanya dianggap sebagai orang keramat karena diyakini memiliki 

kesaktian dan kekuatan gaib. Seorang pawing menjadi tempat untuk meminta nasihat dan 

mengadukan nasib orang-orang disekitarnya. Tidak heran jika seorang pawing selalu disegani 

dan dihormati oleh orang-orang sekitarnya. 

 Untuk mendapatkan kekuatan gaib yang terkandung dalam mantra, mantra harus 

dipelajari secara tekun. Siapa saja yang ingin mempelajari mantra harus berguru kepada pawang. 

Kemudian pawang akan mengajarkan  mantra-mantra yang diinginkan sang murid. Umumnya 

mantra-mantra ini harus dilafal dan tidak boleh dicatat atau ditulis. Jika hal ini dilakukan konon 

kesaktian mantra akan hilang, singkatnya kesaktian mantra akan lebih dahsyat jika disampikan 

secara lisan. 

Bertitik tolak dari beberapa pengertian  mantra tersebut, yang secara tersurat bermuatan 

bahasa  (tekstual), maka naskah merupakan salah satu media penuturan mantra dimaksud,  yakni 

karya sastra berjenis dan berunsur  puisi ( rima, irama, diksi, citraan, dan majas) yang berisi 

semacam kata-kata berupa jampi-jampi bermakna magis dan mengandung kekuatan gaib, misal 

dapat menyembuhkan, mendatangkan celaka, dan sebagainya, isinya dapat mengandung 

bujukan,  kutukan, atau tantangan yang ditujukan kepada lawannya untuk mencapai suatu 

maksud melalui kekuatan-kekuatan  yang ada  di dalam maupun di belakangnya, diucapkan oleh 

dukun atau pawang untuk menandingi kekuatan gaib yang lain. 
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Batasan mantra lainnya sebaginya dikutip Rusyana (1970:14) dari bukunya  Charles 

Rockwell Lanman; A Sanskrit Leader  yang menyatakan: 

a. Thougt ;esp. thought as utteredin formal address, in prayer or song  of praise, or in 

pious text.  

b. Usual designation of the hymns and texts of the Vedas. 

c.  Later (when these vedic texts came to be used as magic formulas), spellcharm. 

d. Like mantu, delibration, plan, “magic spell”. 

Perkiraan batasan ‘Mantra’ dimaksud adalah, pertama, mantra mengandung  

ungkapan rasa yang diucapkan dalam tatakrama atau kebiasaan tertentu, yang ada kaitannya 

dengan berdoa. Mantra tersebut diucapkan dalam kawih  pupujian atau tulisan-tulisan suci. 

Kedua, mantra digunakan dalam upacara penganugrahan  atau pelantikan yang dimanifestasikan 

dalam bentuk kawih/lagu, pupujian, atau tulisan-tulisan penghormatan. Ketiga,  mantra disebut 

juga ajian atau jimat, sedangkan arti yang keempat, mantra disebut juga sebagai ajian yang 

mengandung magis. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mantra adalah puisi buhun 

‘kuno’. 

 Mantra dalam khazanah susastra sunda sering disebu dengan istilah ‘Puisi Mantra’. 

Mantra merupakan bagian dari adat budaya sunda lama yang diwariskan secara turun temurun, 

baik secara lisan maupun tulisan (naskah),  yang sangat erat kaitannya dengan tatakehidupan 

masyarakat. Mantra sebagai dokumen budaya dan salah satu bagian dari karya  sastra dalam 

pelaksanaanya termasuk ke dalam peristiwa ‘ritus’, yang secara manusiawi mempunyai 

interrelasi antara manusia dengan benda-benda dan lingkungan di sekitarnya. Ritus itu sendiri 

diartikan  sebagai upacara keagamaan  yang menggunakan ucapan-ucapan tertentu dan khidmat. 

Suryani (2014:15). 

 Dengan demikian, Mantra  dalam pelaksanaanya  pembacaanya merupakan adat 

kebiasaan  yang termasuk ke dalam upacara ritual, yang erat hubungannya dengan proses inisiasi 

(pelantikan) atau penjiadan karena selalu berkaitan dengan macam pameuli dan media yang 

mengiringi perlakuan pembacaan mantra itu sendiri dalam pelaksanaanya. Mantra pada 

umumnya menggunakan bentuk ‘puisi’,  yang penyampaiannya dilakukan dengan cara 

‘diucapkan’ namun melalui  nada/suara yang dipelankan  atau dibaca dalam hati 

(digerenteskeun). 

 

 2. Klasifikasi Mantra 

 sejalan dengan pembagian Mantra, Suryani  (2014: 16) membagi Mantra  Sunda 

berdasarkan tujuannya menjadi 6 bagian, yaitu ajian ‘ajian/jampi ajian kekuatan’, asihan 
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‘pekasih’ jampe’ ‘jampi’, jangjawokan’jampi’,  rajah’kata-kata pembuka ‘jampi’, dan 

singlar’pengusir’.  Diketahui bahwa keenam bagian tersebut dapat dikelompokan ke dalam 

Mantra Putih ‘ white magic’ dan Mantra Hitam ‘black magic’ atau dalam masyarakat 

Jawa/Sunda Banten disebut teluh. 

 Pembagian mantra Jawa/Sunda tersebut berdasarkan kepada tujuan Mantra itu sendiri, 

yakni  Mantra Putih digunakan untuk kebaikan sedangkan Mantra Hitam digunakan untuk 

kejahatan.  Sesuai dengan pengelompokan jenis mantra yang terungkap dalam objek penelitian, 

maka dalam penelitian ini,  jenis Mantra ditambah dengan jenis Mantra ‘pelet’, sehingga 

pembagian jenis mantra menjadi tujuh bagian, yakni: ajian,asihan, jampe, jangjawokan, pellet, 

rajah, dan singular. (Suryani 2014:16).   

 Tujuan penggunaan Mantra secara umum adalah untuk menguasai sukma ‘jiwa’ orang 

lain, yang dicintai atau yang dibenci, supaya tak terkalahkan, agar dikasihani  dan disayangi  

atasan  atau pejabat, agar segala yang dilakukan tercapai dengan hasil yang memuaskan serta 

berada dalam keselamatan dan kesjehteraan, menyempurnakan orang yang meninggal dunia, 

agar kuat, tahan banting, dan awet muda, agar kharismatik dan pemberani, menjaga keamanan 

kampung, harta benda, dan hewan peliharaan, agar selamat dan terhindar dari mara bahaya 

/musibah. (Suryani,2014:16). 

 Tujuan mantra lainnya adalah alat untuk memperdaya orang lain, menjaga tanaman tidak 

diganggu hama, binatang buas, dan angin topan, untuk mengusir setan, kuntilanak, atau mahluk 

halus,serta mahluk jahat yang suka mengganggu manusia, alat untuk menjaga diri dan mengusir 

mahluk jahat ditempat angker, membuka lahan baru atau mohon ijin sebelum mengerjakan 

sesuatu pekerjaan, menaklukan siluman dan setan, alat pengusir atau penolak santet orang yang 

iri kepada kita, alat ngauat  ‘ membersihkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan’, untuk 

mengantisipasi dan menjaga banjir, hujan angin, petir, dan gempa bumi, alat untuk 

menghilangkan mimpi buruk, menyembuhkan orang sakit, dan alat untuk menyembuhkan 

beragam penyakit ringan serta kecelakaan (kecil) (Rusyana 1970:17). 

 Mantra Ajian ‘ajian adalah jenis mantra yang digunakan untuk memperoleh kekuatan 

abadi dalam diri si pembaca Mantra. Misalnya : agar pemberani, kuat, sakti, memiliki kharisma, 

dapat menahan pekakas dan benda, seperti  keris, tumbsk,pistol,dll., agar awet muda, atau untuk 

keperluan menjaga keamanan kampung, harta benda, tanaman pangan, hewan peliharaan, 

keselamatan diri, dan sebagainya. Selain untuk menjaga diri, ajian pun dapat menyembuhkan 

penyakit serta  menyempurnakan yangmeninggal dunia. 

 Mantra Asihan ‘pekasih’ biasanya dipapatkeun ‘dibacakan’ agar mampu menguasai 

sukma ‘lelembutan/hati nurani dan jiwa raga’ orng lain, sehingga orang yang kita sambat  atau 
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kita ambil ‘sukmanya’  terpengaruh dan berada dalam genggaman pembaca Mantra agar 

mencintai, menyayangi, serta berbaik hati kepada ‘pembaca mantra’. Asihan ‘pekasih’ dapat 

ditujukan kepada seseorang atau pun orang banyak. Asihan tersebut dapat pula digunakan oleh 

diri sendiri, dharapkan agar orang yang membacakan asihan tersebut memiliki ketampanan atau 

kecantikan yang bisa melebihi orang lain sehingga siapapun orang yang melihat ‘dirinya’ merasa 

Suyani, 2014:17). 

 Mantra Jampe ‘jampi’  yaitu mantra yang bertujuan untuk mengobati penyakit atau 

menolong orang yang mendapat musibah, khususnya musibah kecelakaan. Jampe biasanya 

dibacakan dalam upaya menyembuhkan beragam penyakit seperti: penyakit karena disengat 

kalajengking, sakit mata, sakit perut, gatal,-gatal, bisul, dan jengkolan, ‘akibat jengkol yang 

berlebihan’. Mantra sejenis ini, sampai saat ini masih eksis di masyarakat, terutama digunakan 

oleh klinik pengobatan tradisional, meskipun penggunaan mantra (jampe) tidak terang-terangan 

dan tersembunyi. Hal ini terungkap dalam seminar pegobatan Tradisional naskah nusantara, yang 

diselenggarakan  di perpustakaan nasional bulan September 2011 yang lalu. 

 Mantra jangjawokan ‘semacam jampi’  dipakai apabila hendak melakukan pekerjaan 

atau kegiatan. Dengan membacakan jangjawokan, pembaca berharap agar pekerjaan yang 

dikerjakannya dapat mendatangkan hasil yang melimpah dan memuaskan,  serta orang yang 

membacakannya berada dalam keselamatan dan kebahagiaan. Jangjawokan biasanya dibaca oleh 

para pengamal mantra dalam setiap gerak langkah kehidupannya, misalnya ke luar rumah, ke 

tempat pemandian /WC,  hendak mandi, hendak dikeramas, membersihkan beras, menanak nasi, 

menyisir rambut, menggunakan pakaian, mencangkul, menyembelih hewan, dan sebagainya.  

Dengan demikian, jangjawokan bisa digunakan dalam segala hal kehidupan manusia (khususnya 

oleh para pengamal mantra). 

 Mantra Rajah ‘rajah’ yaitu sejenis mantra yang dibacakan dengan tujuan untuk sanduk-

sanduk ‘permohonan maaf’ atau mohon izin, dalam rangka mengarungi tempat yang dianggap 

angker, membuka lahan baru untuk bertani/bercocok tanam atau berkebun, menempati salah satu 

tempat yang baru dihuni, hendak mengerjakan salah satu kegiatan/acara ngaruat 

‘meruat/membersihkan; menghilangkan mimpi buruk, menyembuhkan orang sakit, menaklukan 

makhluk halus/siluman, dan sebagainya.  Tujuan yang ingin dicapai dari pembacaan rajah 

dimaksud adalah untuk mencari kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, dijauhkan  dari 

musibah, serta senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, dari beraneka macam mahluk 

halus/ dedemit, serta roh jahat lainnya (Suryani 2014:18). 

 Mantra Pelet ‘pelet/pekasih’ sebenarnya hampir sama dengan asihan, namun pelet 

bisanya lebih mengarah kepada hal-hal yang membuat orang yang dibacakan Mantra tersebut 
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menjadi lebih ‘ekstrim’ dibandingkan dengan asihan. Pelet  yang dibacakan oleh seorang 

‘Pembaca Mantra’ bertujuan agar orang yang dicintai, dikehendaki, dan disayanginya berbalik 

arah menjadi cinta dan saying. Orang yang terkena pellet terkadang sampai tergila-gila dan tidak 

menyadari ‘apa’ yang telah dilakukannya. 

 Jika pelet ini menimpa dalam waktu yang cukup lama, orang yang terkena pelet tersebut 

dapat menjadi gila/hilang ingatan. Maka dari itu, mekipun pelet ini isinya termasuk ke dalam 

Mantra Putih (white magic),  namun karena tujuan dan akibat dari pelet tersebut membuat orang 

lain menderita bahkan memperdaya orang lain,  maka pelet ini biasanya berubah fungsi dari 

Mantra Putih ke Mantra Hitam (black magic), yang sebenarnya oleh para pengamal mantra 

sendiri tidak diteolerir, apabila Mantra tersebut memperdaya atau bahkan mencelakai orang lain. 

 Mantra singular ‘mengusir/ membentengi  diri’ yakni sejenis mantra yang dibacakan 

untuk mengusir atau membentengi diri dari berbagai macam roh jahat  atau makhluk halus  yang 

jahat, yang hendak mencelakai  manusia. Di samping itu, singular  ‘pengusir’  tersebut biasa 

juga digunakan untuk mengusir binatang buas atau manusia yang akan berbuat jahat. (Rusyana, 

1970; Abdulwahid, dkk. 1991; Hidayat,dkk. 1994; Isnendes,  1998; dalam Suryani, 2014:19). 

 Adanya pembagian antara Mantra  Putih (white magic)  dan Mantra  Hitam (black magic) 

berdasarkan isi yang terkandung dalam mantra tersebut, sebenarnya sulit untuk diukur dalam 

pengertian tidak ada pembeda secara  nyata di antara keduanya, karena sering terjadi  

penyimpangan  tujuan dari Mantra Putih ke Mantra  Hitam,  tergantung kepada siapa dan 

bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh Mantra tersebut. 

 Berdasarkan sifat dan akibatnya tersebut yang membedakan antara Mantra  Putih  dan 

Mantra Hitam, berdasarkan kandungan magsinya, mantra digolongkan  menjadi mantra syirik, 

yakni mantra  yang penggunaanya  bersekutu  dengan setan;  dan Mantra Tauhid, yakni yang 

penggunaanya percaya dengan Tuhan. Secara umum Mantra berfungsi sebagai usaha mencapai 

sesuatu tujuan dengan melalui kegiatan yang bersifat magis dan berkaitan dengan alam 

supranatural untuk tujuan baik/posited atau jahat/negatif. 

 Dapat diceramati bahwa Mantra Putih diantaranya bertujuan untuk menguasai jiwa orang 

lain yang dicintainya; agar diri dalam keunggulan, seperti agar disayangi, oleh majikan atau 

menak; agar maksud berhasil dengan baik, agar meninggal sempurna; agar perkasa dan awet 

muda, agar penuh wibawa dan berani/ tidak takut menghadapi sesuatu; agar selamat kampung 

halaman, kekayaan, tanaman, hewan peliharaan; agar selamat sejahtera dari berbagai bahaya; 

untuk menjaga harta benda, seperti menjaga kebun, tanaman, padi, diri sendiri agar tidak 

diganggu hewan-hewan liar, hujan, angin, petir, hama, mengusir hantu atau roh halus, 
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kuntilanak;  menaklukan binatang, menolak santet, untuk memasuki  hutan angker.  (Rusyana, 

1970; Abdulwahid, dkk. 1991; Hidayat,dkk. 1994; Isnendes,  1998; dalam Suryani, 2014:20). 

 Fungsi mantra singalar lainnya adalah untuk tumbal tempat  yang angker, membuka 

ladang, membuat perkampungan, menempati tempat baru, maksudnya agar selamat; untuk 

menaklukan siluman; untuk ngaruat ‘perlindungan/menjaga keselamatan dengan acara  tertentu, 

misalnya pertunjukan wayang; untuk keselamatan saat terjadinya banjir, hujan; untuk 

menyembuhkan orang sakit; untuk mengobati orang yang kecelakaan; menyucikan jiwa raga; 

penyempurna ilmu; menghentikan  amarah orang lain, dan lain-lain. Adapun kategori Mantra 

Hitam di antaranya bertujuan untuk mencelakai orang agar sakit atau mati,  membalas perbuatan 

jahil orang lain, dan memberdayakan orang lain, karena sakit hati. (Suryani, 2014:20). 

 

C. Metode Penelitian 

 Penelitian  ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dan metode etnografi, karena 

mendeskripsikan karekter suatu kelompok atau masyarakat sebagai subjek yang akan diteliti. 

Cirri penelitian kualitatif Bogdan dan Biklen,terdapat lima cirri utama (1) naturalistik, (2) data 

deskriptif, (3) berurusan dengan proses, (4) induktif, dan (5) makna (dalam Emzir,2010:14). 

 Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti 

adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive 

dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat 

induktif/kualitaif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalsasi. 

(sugiyono, 2009:15). Jadi dalam penelitian kualitatif adalah penelitian yang memaparkan 

fenomena alamiah secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan data lisan yang dihasilkan 

dari metode etnografi dengan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, juga dalam hal ini untuk 

mengkaji mantra menggunakan analisis ini. 

 Dalam penelitian kualitif istilah data merujuk pada material kasar yang dikumpulkan 

peneliti dari dunia yang sedang diteliti; data adalah bagian-bagian khusus yang membentuk 

dasar-dasar analisis. Data meliputi apa yang dicatat orang secara aktif selama studi, seperti 

transkrip wawancara dan catatan lapangan, observasi. Data juga termasuk apa yang diciptakan 

orang lain  dan yang ditemukan peneliti, seperti catatan  harian, fotograf, dokumen resmi dan 

artikel surat kabar.  Data adalah bukti dan sekaligus   isyarat (emzir,2010:64). Data kualitatif 

adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto 

(Sugiyono, 2011:6). 
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 Dalam menganalisis data digunakan metode padan dan metode agih. Metode padan 

adalah metode analisis bahasa yang alat penuturnya berada di luar, terlepas, dan tidak menjadi 

bagian dari bahasa yang bersangkutan, sedangkan metode agih adalah metode analisis bahasa 

dengan alat penentu yang berasal dari bahasa itu sendiri (Mahsun,2005:120). Metode padan yang 

digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah metode padan referensial yang alat 

penentunya adalah mitra wicara. Metode padan digunakan dalam menentukan fungsi dan makna 

mantra Banten, sedangkan metode agih digunakan untuk mengetahui klasifikasi dan bentuk 

mantra Banten. Untuk mendapatkan hasil analisis data yang baik dilakukan sejumlah tahapan. 

Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah (1) transkripsi data dari bahasa lisan ke dalam bahasa 

tulis dan mencatat data tertulis, (2) pengalihbahasaan mantra Banten dari bahasa jawa, sunda ke 

dalam bahasa Indonesia, (3)  mengelompokan mantra Banten, (4) menentukan bentuk mantra 

Banten, (5) menelaah fungsi mantra Banten, (6) menentukan makna yang terkandung dalam 

mantra Banten, dan (7) menentukan dinamika pemakaian mantra Banten pada masyarakat 

berdasarkan kelompok  umurnya. Untuk menentukan dinamika pemakaian mantra  Banten,  

mantra Banten yang telah diklasifikasikan berdasarkan lingkup pemakaian, dan topiknya 

diklarifikasi dengan teknik cakap semuka kepada responden. 

 

D. Pembahasan 

1. Analisis Makna Mantra  

  Menurut Siswantoro  (2011:10) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) kata analisis berasal dari bahasa Yunani yaitu 

analyein yang berarti menyelesaikan, menguraikan Menyelesaikan atau menguraikan disini 

digunakan dalam melakukan atau memecahkan sebuah persoalan atau mengidentifikasi suatu 

hal. Analisis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penelitian, sebab kegiatan 

menguraikan ini, yaitu memisah-misahkan sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil di 

dalam suatu entitas dengan cara mengidentifikasi, membanding-bandingkan, menemukan 

hubungan berdasarkan parameter tertentu adalah suatu upaya menguji atau membuktikan 

kebenaran. Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif 

konseptual. Analisis data harus selalu dihubungkan dengan konteks dan konstruk analisis” 

Artinya data yang akan dibahas dalam sebuah analisis haruslah dihubungkan dengan konteks 

yaitu berkaitan dengan struktur karya sastra, dan konstruk yaitu bangunan konsep analisis 

tersebut. 
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 Dari beberapa pengertian menurut ahli diatas, penulis menyimpulkan Jadi analisis adalah 

mengidentifikasi atau menyelidiki suatu hal baik sebuah peristiwa, perbuatan maupun yang 

berbentuk data (numerik atau teks) untuk ditemukan masalah-masalah yang berkaitan di 

dalamnya yang berguna untuk suatu keperluan tertentu. 

 

2. Analisis Kajian  Makna Mantra Masyarakat Banten 

 Mantra biasanya digunakan dalam berbagai situasi. Bebarapa di antaranya saat berburu, 

saat menyadap nira, untuk menghindari makhluk jahat, dan lain sebagainya. 

Jenis Mantra : Mantra Sabuk Mangir dan Jaran Goyang 

Bahasa Mantra : Jawa Banten 

 

Bunyi Mantra : 

 

Biamillahi rahmanir rahim 

Niat isun matek aji sabuk mangir 

Lungguh isun lungguhe Nabi Adam 

Hang sapa ningali lungguh isun iki 

Ya isun iki lungguhe Nabi Adam 

Badan isun badane Nabi Muhammad 

Hang sapa ningali badan isun iki 

Ya isun iki  badane Nabi Muhammad 

Cahyanisun cahyane Nabi Yusuf 

Hang sapa ningali cahyainus iki 

Ya isun iku cahyane Nabi Yusuf 

Suaranisun suarane Nabi Daud 

Hang sapa krungu suaran isun iki 

Ya isun iki suarane Nabi Daud 

Teke wales take asih jebeng bayine … 2 

Asih marang jabang bayinisun 3 

Sih-asih kersane Gusti Allah 

Lailaha ilallah 

Muhammadur rasulullah 

 

Dari mantra di atas dapat diartikan sebagai berikut: Dengan  menyebut nama allah yang 

maha pengasih lagi maha penyayang Niat Saya menggunakan kesaktian sabuk mangir Duduk 

saya duduk Nabi Adam Barang siapa melihat duduk saya ini Ya saya ini duduknya Nabi Adam 

Badan saya badan Nabi Muhammad Barang siapa melihat badan saya ini Ya saya ini badannya 

Nabi Muhammad Raut muka saya raut muka Nabi yusuf Barang siapa melihat raut muka saya ini 

Ya saya ini raut mukanya nabi yusuf Suara saya suaranya nabi Daud Barang siapa mendengar 

suara saya ini Ya saya ini suaranya nabi Daud Datang balas datang kasih jabang bayinya… 

Kasihilah kepada jabang bayi saya Sih-asih kehendak gusti allah Tiada tuhan selain Allah, 

Muhammad utusan Allah. 
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Tata cara  pemakaian mantra: 

1) Mengoleskan minyak wangi kejempol kanan. 

2) Jempol kanan di satukan kejempol kiri. 

3) Kemudian diputar sambil mantranya jika sudah dilepas. 

4) Tangan disilang dioleskan ke alis.  

Penjelasan : 

Istilah jebeng beyine (jebeng beyi) menunjukan bahwa si objek adalah seorang 

perempuan, sedangkan apabila si objek laki-laki maka diganti jabang bayine ( jabang bayi ). 

Istilah jebeng beyi terkait penyebutan orang using terhadap anak perempuan, yakni jebeng  

(sedangkan penyebutan untuk laki-laki adalah thole). Istilah semacam itu berlaku untuk semua 

mantra using. Titik-titik pada teks tersebut harus diisi nama si objek ( yang menjadi sasaran 

mantra). 

 

E. Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari analisis makna mantra masyarakat Banten yaitu 

mantra Banten merupakan salah satu puisi lama/sastra lisan masyarakat  Kabupaten Tangerang. 

fungsi  dan kegunan mantra Banten dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai warisan budaya 

dan juga  melestarikan sastra lisan sehingga tidak punah. 
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Abstract 

 

Feminism combined the doctrine of equal rights for women who became an organized movement 

to achieve women's rights with an ideology of social transformation which aims to create a world 

of women. This encourages the emergence of feminist studies in the novel. Female character in the 

novel needs to investigated to present awareness that the phenomenon of women in literature need 

to be revealed and explained to the public. The problem in this research focused on the injustice 

suffered by women leaders due to their gender inequalities perpetuated by patriarchal culture and 

how the female characters fight over the gender inequality. This study aimed to describe the 

resistance of women against gender inequality in the novel Tea for Two by Clara Ng. Based on the 

result of the research in a novel Tea for Two by Clara Ng, the novel is a kind of feminists’ novel 

who fought the injustices of women, and their resistance to break away from the dominance of 

patriarchy. In the novel Tea for Two by Clara Ng there are some forms of gender inequality on 

women's characters, namely, subordination, stereotyping, violence, but did not find any 

marginalization of the female character. The women resistance to break away from the dominance 

of patriarchy in this novel shows into actions to change the situation. 

 

Keywords: Women Resistance, Gender Inequality, and Novel. 

 

A. Pendahuluan 

Karya sastra dalam hal ini novel, membicarakan manusia dengan segala kompleksitas 

persoalan hidupnya, maka antara karya sastra dengan manusia memiliki hubungan yang tidak 

dapat dipisahkan. Sastra merupakan pencerminan dari segi kehidupan yang di dalamnya tersurat 

sikap, tingkah laku, pemikiran, pengetahuan, tanggapan, perasaan, imajinasi serta spekulasi 

mengenai manusia itu sendiri. Salah satu bentuk karya sastra dalam hal ini novel banyak 

menceritakan tentang masalah ketidakadilan gender terhadap perempuan. 

 Masalah gender tidak terlepas dari dikotomi nature culture. Menurut Moore dalam 

Sugihastuti (2002: 121), perempuan mempunyai fisiologi dan fungsi reproduksi yang khas. 

Perempuan tampak lebih dekat dengan alam (nature) dan daya kreativitasnya secara alami dapat 

dipenuhi melalui proses melahirkan. Sedangkan laki-laki dekat dengan kebudayaan (culture), 

dan daya kreativitasnya ditentukan oleh sarana penciptaan budaya. Fungsi reproduksi perempuan 

cenderung membatasinya pada fungsi sosial tertentu, yaitu pada wilayah domestik. Dalam 

konteks tempat tinggal keluarga, perempuan dihubungkan dengan anak, anggapan inilah yang 

nantinya memunculkan istilah bias gender. 

 Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan 

perempuan menjadi korban dari sistem itu. Guna memahami bagaimana perbedaan gender telah 
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berakibat pada ketidakadilan gender tersebut dapat dipahami melalui berbagai manifestasi 

ketidakadilan tersebut. Fakih (2010: 13-21), menyatakan bahwa bentuk ketidakadilan gender 

yaitu, (1) gender dan marginalisasi perempuan, (2) gender dan subordinasi, (3) gender dan 

stereotipe, (4) gender dan kekerasan, dan (5) gender dan beban kerja.  

 Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan sesungguhnya banyak sekali 

terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang 

disebabkan oleh berbagai kejadian misalnya penggusuran, bencana alam, atau proses eksploitasi. 

Namun ada salah satu bentuk kemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu dalam hal ini 

perempuan yang disebabkan oleh gender (Fakih, 2010: 13). 

 Fakih (2010: 15) menyatakan bahwa pandangan gender dapat menimbulkan subordinasi 

terhadap perempuan, yaitu anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga 

perempuan tidak bisa tampil memimpin dan berakibat munculnya sikap yang menempatkan 

perempuan pada posisi yang tidak penting.  

 Stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Banyak 

sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu umumnya perempuan yang bersumber dari 

penandaan (stereotipe) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari 

asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, 

maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. 

Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan 

menyalahkan korbannya. Stereotipe terhadap kaum perempuan ini terjadi dimana-mana. Banyak 

peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan 

karena stereotipe tersebut (Fakih, 2010: 16-17). 

 Kekerasan adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. 

Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada di dalam 

masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan 

gender, di antaranya. Pertama, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan 

dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan 

pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Kedua, tindakan pemukulan dan serangan 

fisik yang terjadi dalam rumah tangga. Ketiga, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ 

alat kelamin. Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran. Pelacuran merupakan bentuk 

kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang 

merugikan kaum perempuan. Kelima, kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah 

jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan non-fisik, 

yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan dijadikan objek demi 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

453 
 
 

keuntungan seseorang. Keenam, kekerasan dalam bentuk sterilisasi dalam keluarga berencana. 

Keluarga berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap 

perempuan. Ketujuh, adalah jenis kekerasan terselubung, yakni memegang atau menyentuh 

bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si 

pemilik tubuh. Kedelapan, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan 

di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau sexual and emotional 

harassment (Fakih, 2010: 17-20).  

 Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta 

tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestic 

rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum 

perempuan yang harus bekerja keras untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya. 

Dikalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan 

sendiri. Terlebih jika perempuan harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda (Fakih, 

2010: 21). 

 Patriarki adalah sebutan terhadap sistem yang melalui tatanan sosial, politik dan 

ekonominya memberikan prioritas dan kekuasaan terhadap laki-laki. Dengan demikian secara 

langsung maupun tidak langsung, dengan kasat mata maupun tersamar melakukan penindasan 

atau subordinasi terhadap perempuan (Bhasin, 2000: 332). 

Dalam masyarakat patriarki, perempuan dimasukkan dalam kubu rumah yang terbatas 

pada lingkungan serta kehidupan di rumah, sedangkan laki-laki dimasukkan dalam kubu umum 

yang mencakup lingkungan dan kehidupan di luar rumah (Djajanegara, 2000: 30). Perbedaan 

biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal pembentukan budaya patriarki. 

Masyarakat memandang perbedaan biologis antara keduanya merupakan status yang tidak setara.  

 Feminisme, sebagai roh gerakan perempuan dapat diberi pengertian sebagai “suatu 

kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat 

kerja, di dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah 

keadaan tersebut”. Seseorang yang mengenali adanya sexisme (diskriminasi atas dasar jenis 

kelamin), dominasi laki-laki, serta sistem patriarki dan melakukan sesuatu tindakan untuk 

menentangnya adalah seorang feminis. Menurut Sofia (2009: 60), aksi mengakhiri dominasi laki-

laki terdiri dari tiga tahapan yaitu, mencoba memberi pemahaman, berani menolak dan 

mengutarakan pendapat, mengakhiri dengan strategi. 

 Gerakan feminisme dengan memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat, 

karena masalah gender adalah masalah yang sangat intens dan proses pencarian solusinya perlu 

dilakukan secara komprehensif. Sehubungan dengan itu perlu ada konsisten dalam perjuangan 
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strategis jangka panjang dalam rangka memperkokoh pencapaian tujuan seperti yang diinginkan 

(Nugroho, 2011: 61). 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perlawanan perempuan terhadap ketidakadilan 

gender dalam novel Tea for Two karya Clara Ng. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif kualitatif, metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai 

permasalahan ketidakadilan yang dialami oleh tokoh perempuan akibat adanya ketidakadilan 

gender yang dilanggengkan oleh budaya patriarki dan bagaimana tokoh perempuan melakukan 

perlawanan atas ketidakadilan gender tersebut. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel 

Tea for Two karya Clara Ng dengan jumlah halaman 312 tebal 20 cm, diterbitkan oleh PT 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, cetakan 3, Agustus 2009. Sedangkan data penelitian berupa 

hasil catatan telaah dokumen novel Tea for Two karya Clara Ng yang terdiri dari dua bagian, 

yaitu bagian deskripsi dan bagian refleksi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah teknik pustaka dan catat. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis karya, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, 

membaca novel. Kedua, membuat sinopsis novel. Ketiga, menentukan bentuk-bentuk manifestasi 

ketidakadilan gender khususnya yang terjadi pada perempuan. Keempat, menentukan bentuk 

perlawanan perempuan untuk melepaskan diri dari ketidakadilan gender. Kelima, membuat 

kesimpulan dari hasil analisis karya yang telah ditelaah. 

Novel Tea for Two karya Clara Ng ini menguraikan gambaran tentang dunia perempuan 

beserta permasalahannya. Novel ini menampilkan perempuan yang terdominasi dan 

tereksploitasi oleh relasi yang dibangun dalam ketidaksetaraan yang terkonstruksi dalam budaya 

patriarki. Perempuan dalam novel ini dipresentasikan sebagai pihak yang mengalami 

ketidakadilan dan kekerasan. 

Novel ini ditujukan kepada perempuan yang terpenjara oleh ungkapan cinta yang 

diberikan laki-laki untuk membenarkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atas nama 

cinta. Novel ini bercerita tentang perempuan yang tertindas lahir batin dengan tindak kekerasan 

fisik yang dilakukan oleh laki-laki. Tokoh dalam novel ini menerima segala perlakuan tersebut 

secara sadar sebagai wujud rasa cinta dan berusaha keras untuk menjadi istri yang lebih baik dan 

menekankan pada dirinya bahwa kesalahan tertumpu pada dirinya. 

Bentuk ketidakadilan gender tergambar dalam novel Tea for Two karya Clara Ng ini dan 

sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Fakih (2010: 13-21). Dalam novel ini tokoh Sassy 

mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang terus menerus sejak mereka pacaran 
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sampai berumah tangga dan ini dilakukan oleh suaminya sendiri Alan. Sassy mengikuti sistem 

nilai tradisional zaman dulu bahwa apa yang diharapkan pada dirinya sebagai perempuan adalah 

menyerah pada nasib dan berharap waktu akan memperbaiki segalanya. Pembiaran yang 

dilakukan Sassy menjadi berlarut-larut sehingga hubungannya memburuk menyebabkan 

berlangsungnya kekerasan fisik dan psikis. 

Tokoh utama wanita yaitu Sassy yang berada dalam kekuasaan Alan yang dominan. Alan 

menunjukkan sifatnya yang suka mengatur. Sassy kehilangan identitas dirinya, Alan menuntut 

Sassy menyesuaikan diri dengan kemauannya. Keinginan Alan adalah menjadikan Sassy sebagai 

istri yang tunduk kepada suaminya. 

 Dalam novel Tea for Two karya Clara Ng terdapat bentuk-bentuk ketidakadilan gender 

pada tokoh perempuan yaitu, subordinasi, stereotipe, kekerasan, beban kerja, namun dalam novel 

ini tidak ditemukan adanya marginalisasi pada perempuan. 

 Subordinasi terjadi ketika Alan berusaha menerapkan sistem nilai patriarkal dan 

menghendaki peran istri sebagai subordinat. Mempercayai sepenuhnya bahwa tempat perempuan 

sebagai istri adalah di rumah dan berusaha mengembalikan fungsi perempuan pada tatanannya 

yang tradisional. Subordinasi dalam novel Tea for Two karya Clara Ng dapat dilihat pada kutipan 

berikut ini. 

 

Suatu hari Alan menantang saya untuk memikirkan masa depan saya di 

perusahaan ini. Dia mengeluhkan kesibukan saya yang tak kunjung selesai. Dia 

merasa perhatian saya tersedot urusan pekerjaan. Dia cemburu dengan para klien 

yang datang dan pergi. Dia kesal dengan waktu kami berdua yang berkurang 

karena harus berbagi dengan urusan pekerjaan. (Clara, 2009:165). 
 

 

Stereotipe dalam novel ini menggambarkan bahwa perempuan memiliki akal yang 

kurang, perempuan hanya sekedar objek pelampiasan seks. Di dalam novel ini juga terdapat 

stereotipe bahwa tugas perempuan itu adalah melayani suami tanpa pernah memikirkan hasrat 

dari seseorang istri. Stereotipe dapat dilihat pada kutipan berikut ini. 

 

“Lelaki mana sih yang nggak cemburu melihat kekasihnya dipelototi laki-laki 

lain? Lelaki mana sih yang gak sakit hati melihat istrinya dirayu lelaki lain?”. 

“Dia nggak merayuku.” 

“Lelaki yang ramah sama cewek biasanya lelaki iseng hidung belang yang 

beraninya dengan pelacur murahan.” 

“Alan jahat sekali pikiranmu!” 

“Mungkin kamu nggak menyadarinya, tapi aku melihatnya dengan jelas dari sini. 

Rasanya seperti terbakar, sayang. Hatiku panas sekali.” (Clara, 2009:129). 
 

 

Sassy berada dalam kekuasaan Alan yang dominan. Bukan hanya over protektif, Alan 

juga menunjukkan sifatnya yang suka mengatur. Sassy kehilangan identitas dirinya. Alan 
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menuntut Sassy menyesuaikan diri dengan kemauannya. Keinginan Alan adalah menjadikan 

Sassy sebagai istri yang tunduk kepada suaminya. 

 Dalam novel Tea for Two karya Clara Ng tokoh Sassy selalu mengalami kekerasan baik 

secara fisik maupun psikis yang terus menerus sejak mereka pacaran sampai berumah tangga dan 

ini dilakukan oleh suaminya sendiri. Kekerasan fisik dapat dilihat pada kutipan berikut. 

 

“Maaf?”desis Alan keras “Dasar Pelacur!” 

Plak! 

Sesuatu menghantam kepala Sassy. Seketika kepalanya berkunang-kunang. 

Pandangannya menggelap, tungkainya lemas. Dia roboh. Samar-samar dari balik 

air matanya, dia melihat Alan berdiri, menjulang di depannya selama dua detik, 

lalu berbalik. Berjalan cepat ke arah pintu, membukanya. 

Bruk! 

Pintu terbanting cepat. Teriakan hening menggedor-gedor kalbunya seperti 

kesetanan. Sassy merosot lemas, berbaring di lantai dingin seakan-akan nyawanya 

tercabut detik itu juga. Sungguh sulit dipercaya, tapi inilah kebenaran. Alan 

memukulnya. Suaminya memukulnya (Clara, 2009:16). 
 

Dalam budaya patriarki, perempuan ditanamkan nilai-nilai kepatuhan dan pelayanan 

kepada suami. Pelaku menekankan hal ini kepada korban sebagai pembenaran atas kekerasan 

yang dilakukan. Cukup banyak korban yang meyakini bahwa ia harus melakukannya sebagai 

wujud kepatuhan seorang istri sehingga tidak menyadari bahwa pelaku telah melakukan 

kekerasan psikologis kepadanya. Dapat dilihat pada kutipan berikut. 

 

“Kamu lebih suka aku memikirkan cewek lain?”Suara Alan meninggi. Matahari 

menyorot terik. Sassy melemparkan pandangannya ke trotoar. Debu beterbangan 

di sana-sini. Jakarta memang kota yang sangat kotor. “Kamu seperti istri murahan 

yang nggak keberatan membagi hati.” (Clara, 2009:159). 

 

 Pada novel Tea for Two beban kerja terjadi pada tokoh Sassy yang mengalami beban 

kerja ganda. Sassy harus bekerja di perusahannya dan tugas-tugas rumah berada juga di 

pundaknya, Alan suaminya tidak membantu sedikitpun. Dapat dilihat pada kutipan berikut ini.  

Sudah jam empat subuh. Kelopak mata Sassy seakan-akan diganduli beban 

seberat dua puluh kilogram. Tangannya kaku karena membopong Ema yang 

kelihatannya tidak berniat tidur sama sekali. Sassy berjalan mondar-mandir, 

membuai Ema, menepuk-nepuk pantatnya agar bayi kecilnya yang berusia dua 

bulan tertidur. 

Sejak jam delapan malam, Sassy berjaga bersama Emma. Sudah delapan jam dia 

belum tidur, bahkan tidak berani mangambil resiko jatuh tertidur… (Clara, 

2009:204). 

 

 Alan sebagai seorang suami mendominasi kehidupan Sassy di segala bidang. Dominasi 

sesungguhnya sudah berlangsung sejak masa pacaran. Alan mengambil posisi maskulin dan 

menghendaki apa yang diinginkan, didengar dan dikerjakan. 
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 Sassy dapat menerima perlakuan Alan karena skema berpikir Sassy terbentuk dalam 

wacana patriarkal. Ia mengakui maskulinitas dan feminitas yang berlaku dalam masyarakat 

patriarkal sehingga dengan sendirinya ia menjalani hidup dengan pola pikirnya. 

 Secara konsisten Sassy mengemukakan gagasan dan sudut pandang tentang ide-ide 

gender yang dipahaminya. Ia takluk dengan sistem patriarki yang memandang rumah tangga 

menjadi tanggungan perempuan. Ia memahami bahwa perempuan dibebani oleh kemampuannya 

mengelola rumah tangga.  

 Latar belakang di mana Sassy bertempat tinggal menjadi salah satu pendukung utama 

terinternalisasinya ia dengan ideologi gender dan jatuh dalam dominasi maskulin yang 

membuatnya tersiksa lahir batin. Novel Tea for Two berlatar negara Indonesia dengan 

masyarakat yang patriarkal. Dalam masyarakat seperti ini, ketundukan perempuan menjadi suatu 

hal yang sah-sah saja. 

 Perlawanan perempuan akibat ketidakadilan gender dan dominasi patriarki terlihat dalam 

novel Tea for Two, dan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sofia (2009:60), bahwa 

aksi untuk mengakhiri dominasi laki-laki terdiri dari tiga tahapan yaitu, mencoba memberi 

pemahaman, berani menolak dan mengutarakan pendapat serta mengakhiri dengan strategi. 

 Dalam novel ini, upaya yang dilakukan Sassy untuk mengakhiri dominasi laki-laki yaitu 

bergabung dengan Komunitas Rumah Manis. Komunitas Rumah Manis adalah sebuah 

pendampingan yang menyediakan konseling bagi para perempuan yang mengalami kekerasan 

dari pasangan hidup mereka. Sassy menemukan perempuan-perempuan yang mengalami 

kekerasan ini ternyata berjumlah cukup banyak. Ia menemui perempuan-perempuan yang cukup 

berani untuk melepaskan diri dari hubungan yang merusak dalam sebuah hubungan, dalam 

sebuah pertemuan rutin yang berlangsung dari sebuah milis. Dari sini pula ia mengetahui, masih 

banyak pula perempuan yang masih tetap terkungkung dalam dominasi dan kekerasan karena 

ketakutan mereka seperti yang pernah dialami oleh Sassy. Dapat dilihat pada kutipan berikut ini. 

 

Mulanya dia terantuk kepada komunitas Rumah Manis di internet. Dia membaca 

aneka tulisan dan artikel tentang penyiksaan dalam rumah tangga. Lalu juga 

membaca komentar-komentar dan pengalaman-pengalaman pribadi (Clara, 2009: 

287). 

  

 Perlawanan perempuan akibat ketidakadilan gender pada tokoh Sassy selanjutnya yaitu 

dengan menceraikan Alan. Keberanian Sassy mengambil keputusan untuk dirinya dengan 

bercerai adalah sebuah bentuk tindakan tokoh Sassy untuk membebaskan dirinya dari belenggu 

patriarki. Baginya perpisahan tersebut adalah kemenangan awal yang diterimanya sebagai 

seorang perempuan, karena selama ini ia terus menjalankan keinginan orang lain. Tokoh Sassy 
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tidak mempedulikan lagi kegetiran hidup yang nantinya akan ia jalani, yang terpenting ia sudah 

mendapat kemenangan awalnya. 

 Sebagai perempuan harus mempunyai keberanian untuk mendobrak patriarki. Perempuan 

harus berani mengkomunikasikan tentang kesetaraan ini sebelum pernikahan dilangsungkan. 

Bukan seperti kontrak politik yang harus tanda tangan perjanjian kesetaraan sebelum menikah. 

Tapi komitmen pasangan atau calon suami untuk mau berbagi tugas dan peran. Bila sudah 

terlanjur menikah maka kita bisa memberikan edukasi tentang kesetaraan kepada pasangan. 

 

C. Simpulan dan Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dalam novel Tea for Two karya Clara Ng, novel tersebut 

merupakan novel feminis yang memperjuangkan ketidakadilan gender yang menimpa kaum 

perempuan, dan adanya perlawanan perempuan akibat ketidakadilan gender dan melepaskan diri 

dari dominasi patriarki. 

 Perlawanan perempuan akibat ketidakadilan gender diwujudkan dalam tindakan untuk 

mengubah keadaan. Tokoh Sassy dalam novel ini melakukan tindakan bergabung dengan 

kelompok yang memiliki nasib yang sama. Mereka bertukar pengalaman tentang masa lalu yang 

menyakitkan bagi mereka dan Sassy berani mengambil keputusan untuk meninggalkan Alan, 

suaminya yang sering melakukan kekerasan kepadanya. 

 Berdasarkan hasil analisis data dalam novel Tea for Two karya Clara Ng terdapat bentuk-

bentuk ketidakadilan gender pada tokoh perempuan yaitu, subordinasi, stereotipe, kekerasan 

namun tidak ditemukan gender dan marginalisasi terhadap perempuan dalam novel ini.  

 Sebagai saran dari hasil penelitian ini bahwa karya sastra mempunyai peran yang cukup 

besar dalam menyampaikan pesan/amanat yang ingin disampaikan penulisnya kepada para 

pembaca, antara lain semangat dalam menyuarakan kesetaraan gender. Feminisme sejatinya 

tidak dipandang sebagai jalan untuk menentang kaum laki-laki dan kodrat yang ada, tetapi 

feminisme merupakan pergerakan, cara perempuan untuk meraih haknya dapat setara dengan 

laki-laki. 

 Peneliti berikutnya yang melakukan penelitian yang sejenis, diharapkan dapat 

menggunakan penelitian ini sebagai referensi penelitian dan disertai pengembangan masalah dari 

sudut pandang yang berbeda.   
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Abstract 

 

The objective of this study was to analyze the life value of Shirat novel by Riyanto El-Harist. This 

study was descriptive research which focused on describing and concluding the religious value, 

moral, social, and culture. The data was taken from the documentation of literature. This study used 

sociopscycology approach in order to make it relevant with the objective of the study and could be 

concluded objectively. The resource data of this study was the Shirat novel by Riyanto El-Harist, 

DIVA Press (IKAPI Members) Yogyakarta, published in 2011, 406 pages, 400gr. The result of this 

study found that Shirat novel which was written by Riyanto El-Harist had some life values; there 

were religious, moral, culture and social value.    

 

Keywords: values of life, novel. 

 

A. Pendahuluan  

Nilai dalam bahasa Inggris value, bahasa Latin valere (berguna, mampu akan, berdaya, 

berlaku, kuat). Sedangkan nilai-nilai ditinjau dari segi harkat adalah kualitas suatu hal yang 

menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan, 

dan dari segi keistimewaan nilai adalah apa yang dihargai, dinilai tinggi atau dihargai sebagai 

sesuatu kebaikan. Menurut Lorens (2002:125) nilai berarti sesuatu yang berharga, bermutu, 

menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu 

berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Menurut Tarigan (2010:34) bahwa sebuah sastra 

memiliki beberapa nilai yaitu: nilai hidonik (hidonik value) yang memanifestasikan 

keterampilan, nilai budaya yaitu yang berhubungan dengan adat istiadat atau tradisi suatu 

masyarakat, nilai etis atau etika moral (ethical value) yang berhubungan dengan etika, sopan 

santun, kesusilaan dan moral, nilai religi (religious value) yang berhubungan dengan agama ke 

tuhanan atau kepercayaan, nilai praktis (pratical value) yang berhubungan dengan hal-hal praktis 

yang dapat di laksanakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Sastra dan tata nilai merupakan dua fenomena sosial yang saling melengkapi dalam 

hakikat mereka sebagai sesuatu yang eksistensial. Sastra sebagai produk kehidupan. 

Mengandung nilai-nilai sosial, moral, religius, budaya dan sebagainya baik yang bertolak dari 

pengungkapan kembali maupun yang mempunyai penyodoran konsep baru. Sastra tidak hanya 

memasuki ruang serta nilai-nilai kehidupan personal, tetapi juga nilai-nilai kehidupan manusia 

dalam arti total. Sebagai mana kita ketahui bahwa  pembelajaran sastra bertujuan untuk 
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meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasikan satra, berhubungan juga dengan latihan 

mempertajam perasaan, penalaran , dan daya khayal, menumbuhkan kepekaan terhadap 

masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. 

Selain itu konsep bahan acuan dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kajian 

yang pernah dilakukan orang lain tentang Analisis Nilai Religius dan Pesan Moral dalam Roman 

Tak Putus  Dirundung Malang karya Sultan Takdir Alisjhbana. Sebagai bahan perbandingan 

penelitian yang dilakukan Nopyan Mahasiswa Pascasarjana Unsri Palembang. Ini membahas 

bagaimana peneliti mendeskripsikan sebuah nilai religius dan pesan moral yang terdapat dalam 

roman Tak Putus Dirundung Malang. Perbedaan penulis dengan peneliti tersebut penulis 

meneliti masalah nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam novel Shirat karya Riyanto El-

Harist. Sedangkan persamaan penulis dengan peneliti adalah sama-sama menganalisis tentang 

nilai religius, namun penulis meneliti nilai-nilai tersebut secara menyeluruh. 

Adapun alasan memilih nilai-nilai kehidupan karena kajian berdasarkan nilai-nilai 

kehidupan secara menyeluruh belum ada yang mengkajinya sehingga peneliti tertarik untuk 

meneliti nilai-nilai kehidupan tersebut dan terutama untuk mengetahui sebuah nilai-nilai 

kehidupan para generasi muda, karena masih banyaknya pengaruh kebudayaan barat yang masuk 

secara bebas ke dalam kebudayaan timur, maka dari itu penulis ingin mendeskripsikan sebuah 

nilai kehidupan dalam novel Shirat sebagai acuan motivasi untuk pembaca. 

Selain itu juga alasan penulis tertarik menganalisis novel Shirat Karya Riyanto El-Harist 

ini sebagai objek penelitian, karena novel tersebut mempunyai suatu nilai-nilai kehidupan yang 

tidak hanya memotivasi tetapi juga mampu di jadikan tauladan bagi penulis. Riyanto El-Harist 

ini merupakan seorang sastrawan yang sudah banyak menghasilkan karya sastra dan karyanya di 

berbagai media khususnya novel-novel Islami, adapun novel-novel Islami yang pertama di 

terbitkannya yaitu Tabir-Tabir Cinta pada tahun 2008. Untuk mengetahui nilai-nilai kehidupan 

yang terdapat dalam novel Shirat  maka penulis akan meneliti novel tersebut (El-Harist, 

2011:405). 

 

B. Metode Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Arikunto (2010:23), deskriptif 

adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan atau hal lain-lain yang sudah 

disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, sedangkan kualitatif 

adalah penelitian yang digunakan untuk memaparkan pendapat para ahli yang timbul dari data 

buku dari hipotesis. Dengan tujuan agar penulis dapat menganalisis mendeskripsikan, dan 

menyimpulkan nilai-nilai religius, moral, sosial, budaya yang terdapat dalam novel Shirat karya 
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Riyanto El-Harist berdasarkan data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi sastra. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan sosiopsikologis, karena pendekatan tersebut relevan dan tujuan 

penelitian ini yaitu menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam novel Shirat karya Riyanto El-

Harist dan dapat disimpulkan secara objektif. Sumber data dari penelitian ini adalah novel Shirat 

karya Riyanto El-Harist, DIVA Press (Anggota IKAPI) Yogyakarta, terbit tahun 2011, tebal 

buku 406 halaman, ukuran buku 14 cm x 21 cm, berat buku 400 gr. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis karya. Tentang teknik penelitian yang bertujuan 

menganalisis karya seseorang, dengan cara mendeskripsikan dan menyimpulkan Teknik analisi 

karya adalah suatu metode penyelidikan yang mengadakan atau menganalisis dari karya 

seseorang misalnya, penyelidikan terhadap karya-karya orang terkenal dalam suatu bidang 

pengetahuan. Langkah-langkah kerja yang ditempuh dalam pengolahan data sebagai berikut: 1) 

membaca novel secara heuristik; 2) membaca novel secara hermeneutik; dan 3) membuat 

kesimpulan. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

1. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, novel Shirat Karya Riyanto El-Harist terbukti 

sebagai novel religi dengan kandungan nilai-nilai kehidupan yang tidak sedikit. Yaitu nilai 

religius, nilai moral, nilai budaya dan nilai sosial. Tidak hanya menyajikan kisah hubungan 

manusia dengan Sang Pencipta, namun juga hubungan manusia dengan sesama manusia, 

hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam semesta juga 

hubungan manusia dalam suatu masyarakat. Yang layak untuk dijadikan pembelajaran bagi 

pembacanya. Dari nilai-nilai kehidupan yang ditemukan dalam novel tersebut, nilai kehidupan 

yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan merupakan nilai yang paling banyak 

ditemui.  

Penulis berpendapat hal itu dikarenakan banyaknya kesadaran yang terjadi di dalam diri 

manusia, sehingga ia menyadari akan sebuah dosa yang telah ia lakukan yang terdapat dalam 

cerita novel tersebut. Manusia merupakan makhluk sosial, karena itu kehidupan manusia di 

muka bumi ini tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Kita sebagai manusia selalu mendekatkan 

diri kepada Allah, selalu bersyukur atas apa yang di berikan Allah, senantiasa mensucikan diri 

untuk beribadah, dan menutup aurat. Walaupun di antara sesama manusia juga dapat terjadi 

perbedaan kepentingan, hal itu yang justru membuat mereka saling membutuhkan. 

Selanjutnya, bentuk hubungan manusia dengan sesama juga banyak ditemukan dalam 

novel Shirat  karya Riyanto El-Harist, setelah hubungan manusia dengan Tuhan. Penulis 
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berpendapat bahwa hubungan manusia dengan Tuhan merupakan hubungan  yang sangat 

penting. Manusia sebagai ciptaan Tuhan harus selalu menyadari bahwa keberadaannya maupun 

segala yang ada di alam semesta ini tidak akan terwujud begitu saja, pastilah ada yang 

menciptakannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai manusia selalu mensyukuri 

karunia yang telah diberikan-Nya. 

Nilai kehidupan  yang menyangkut hubungan manusia dengan diri sendiri dan dengan alam 

semesta mempunyai porsi yang lebih sedikit di dalam novel  Shirat karya Riyanto El-Harist 

dibandingkan dengan dua nilai kehidupan sebelumnya. Namun, hal itu tidak berarti bahwa kedua 

nilai kehidupan tersebut tidak penting untuk dibahas dan dipahami maknanya. Penulis 

berpendapat bahwa bentuk-bentuk nilai kehidupan terhadap diri sendiri juga perlu dipahami dan 

dimiliki oleh pembaca, karena penting artinya bagi pembentukan kepribadian yang dalam 

sesama manusia.  

Segala sesuatu yang terjadi pada suatu kelompok (masyarakat) sangat ditentukan oleh 

individu (diri sendiri), jika kita bisa memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, maka 

kemungkinan besar kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain (masyarakat). 

Sedangkan bentuk hubungan manusia dengan alam semesta erat kaitannya dengan rasa  syukur 

kepada Allah Swt sebagai penciptanya. Walaupun  kita sebagai manusia diberikan kebebasan 

untuk memanfaatkan alam, namun kita juga perlu menjaga dan melestarikannya demi kebaikan 

kita sendiri dan juga orang lain. 

 

2. Pembahasan  

Nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam novel Shirat karya Riyanto El-Harist adalah 

nilai religius, nilai moral, nilai budaya, dan nilai sosial. 

a. Nilai Religius 

Nilai religius merupakan suatu kesadaran yang mengejala secara mendalam dalam lubuk 

hati manusia dan tidak hanya menyangkut segi kehidupan secara lahiriah namun juga 

menyangkut keseluruhan diri pribadi manusia secara total dalam integrasinya hubungan ke 

dalam keesaan Tuhan. Nilai religius yang terdapat pada novel Shirat karya Riyanto El-Harist 

adalah sebagai berikut. 

1) Nilai Religius Hubungan Manusia dengan Tuhan 

Hubungan manusia dengan Tuhan merupakan suatu hubungan antara mahluk dengan Allah 

Swt atau hubungan antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Hubungan tersebut 

dikaitkan dengan Al-Quran surat Az-Zariat ayat 56 yang berbunyi: 

“Wamma kholagtuljinna wal insa illa liya’buduun” 
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Yang artinya “Dan Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi 

kepadaku”. 

Secara teori dijelaskan bahwa Allah Swt mempunyai tujuan yang mulia dengan 

menciptakan jin dan manusia yaitu mengabdi adalah melaksanakan hidupnya hanyalah untuk 

Allah baik sholat, hidup, mati. Karena manusia hidup diperintahkan untuk menyembah kepada 

Allah Swt. Wujud penyembahannya adalah menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah, 

ikhlas, bersyukur dan mensucikan diri untuk Allah.    

2) Nilai Religius Hubungan Manusia dengan Sesama Manusia 

Hubungan manusia dengan sesama manusia mempunyai dua fungsi yaitu hablum minan 

nas berupa hubungan sesama manusia dan habluminallah berupa hubungan manusia dengan 

Tuhan. Karena manusia adalah mahluk sosial dan kehidupan manusia di dunia ini tidak pernah 

lepas dari manusia lainnya. Dalam hubungan dengan sesama manusia yaitu menghormati orang 

tua, memberi maaf atas kesalahan orang lain, memberi dan menjawab salam, berbuat baik 

kepada orang tua. 

3) Nilai Religius Hubungan Manusia dengan Alam 

Sebagai manusia telah diberi akal dan pikiran sebagai kelebihannya, karena manusia juga 

diciptakan sebagai pemimpin atau khalifah Allah di muka bumi ini. Allah memberikan 

wewenang kepada manusia untuk menggunakan alam semesta yang diciptakannya untuk 

memakmurkan dan memanfaatkannya, seperti mengagumi Allah. 

4) Nilai Religius Hubungan Manusia dengan Dirinya Sendiri 

Hubungan manusia dengan dirinya sendiri merupakan suatu mahluk pribadi yang 

mengutamakan kepentingan sendiri, dengan mempunyai hak untuk menentukan sikap, 

pandangan hidup, dan prilaku sesuai kemampuannya yang berupa sifat sabar, suka bekerja keras 

dan ikhtiar.  

b. Nilai Moral 

Nilai moral merupakan yang berhubungan dengan budipekerti, kesusilaan, etika, ahlak, dan 

kelakuan manusia dari sikap, perkataan dan perbuatan sehari-hari. Nilai moral yang terdapat 

dalam novel Shirat karya Riyanto El-Harist sebagai berikut. 

1) Nilai Moral yang Terkandung dalam Hubungan Manusia dengan Manusia 

Nilai moral yang terkandung dalam hubungan manusia dengan manusia, meliputi: jujur 

terhadap orang lain, pertalian persahabatan, kewajiban berbakti atau mengabdi kepada orang 

lain, secara teori yang berhubungan dengan nilai moral dalam novel Shirat yaitu suka menolong.  
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2) Nilai Moral yang Terkandung dalam Hubungan Manusia dengan Dirinya Sendiri 

Secara teori nilai moral yang terkandung dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri 

yang berkenaan dengan prilaku; sikap pengendaliaan diri, mawas diri, mengakui perbuatan yang 

salah, senang hidup sederhana, bertindak jujur, dapat berfikir panjang, bekerja keras, percaya 

diri, bertindak hati-hati, dan berlaku adil. Namun, nilai moral yang terkandung dalam hubungan 

manusia dengan dirinya sendiri dalam novel Shirat karya Riyanto El-Harist yaitu mengakui 

perbuatan salah. 

3) Nilai Moral yang Terkandung dalam Hubungan Manusia dengan Alam Semesta 

Nilai moral yang terkandung hubungan manusia dengan alam semesta, merupakan 

keserakaan manusia, serta memanfaatkan alam semesta dengan sebaik mungkin. Yang terdapat 

dalam novel Shirat  karya Riyanto El-harist yaitu memelihara alam. 

4) Nilai Moral yang Terkandung dalam Hubungan Manusia dengan Tuhan 

Nilai moral yang terkandung dalam hubungan manusia dengan Tuhan, ialah selalu dituntut 

sifat sabar, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri, agar manusia terhindar dari 

perbuatan dosa. Yang terdapat dalam novel Shirat karya Riyanto El-Harist sebagai berikut. 

 

c. Nilai Budaya 

Nilai budaya merupakan hal-hal atau sifat-sifat yang bermanfaat untuk kemanusiaan atau 

konsep yang masih abstrak mengenai maslah dasar yang sangat penting dan bernilai bagi 

kehidupan manusia. Nilai budaya yang terdapat dalam novel Shirat karya Riyanto El-Harist 

sebagai berikut. 

1) Nilai Budaya dalam Hubungan Manusia dengan Tuhan 

Nilai budaya hubungan manusia dengan Tuhan merupakan suatu hubungan mahluk dengan 

Allah atau hubungan antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Yaitu mencakup 

ketakwaan, suka berdoa, menyerah diri pada Tuhan. 

2) Nilai Budaya Hubungan Manusia dengan Sesama Manusia 

Nilai budaya hubungan manusia dengan sesama manusia merupakan hubungan dalam 

kehidupan masyarakat, manusia harus berbuat sesuai kaidah yang berlaku. Yang terdapat dalam 

novel Shirat karya Riyanto El-Harist yaitu mencakup adanya rasa kasih saying, tolong 

menolong. 

3) Nilai Budaya dalam Hubungan Manusia dengan Alam 

Nilai budaya hubungan manusia dengan alam merupakan tempat manusia berada, oleh 

karena itu kita menjaga dan memelihara alam agar tetap lestari. Nilai budaya dalam hubungan 
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manusia dengan alam dapat dilihat novel Shirat karya Riyanto El-Harist mencakup penyatuan 

terhadap alam, pemanfaatan kekayaan alam.   

4) Nilai Budaya Hubungan Manusia dengan Dirinya Sendiri 

Nilai budaya hubungan manusia dengan dirinya sendiri secara pribadi terdiri dari jiwa dan 

raga. Dalam melaksanakan suatu perbuatan atau tindakkan selalu dipengaruhi perasaan dan kata 

hatinya. Secara teori kata hati sangat berperan dalam menentukan atau menilai baik buruknya 

yang dilakukan oleh manusia.  Dalam novel Shirat yang berhubungan diri sendiri mencakup 

berkerja keras. 

 

d. Nilai Sosial  

Nilai sosial merupakan segala sesuatu yang mengenai masyarakat, ke masyarakatan suka 

memperhatikan kepentingan umum, suka menolong dan sebagainya. Secara teori nilai sosial 

memiliki stratifikasi sosial adalah perbedaan masyarakat berdasarkan kelas-kelas bertingkat. 

Nilai sosial  yang terdapat pada novel Shirat karya Riyanto El-Harist, mencakup orang kaya, 

orang terpelajar dan kelas-kelas rendah yaitu mecakup orang miskin, buruh harian, dan tidak 

terpelajar. 

 

D. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Dari hasil paparan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

di dalam novel Shirat karya Riyanto El-Harist terkandung nilai-nilai kehidupan yaitu nilai 

religius, nilai moral, nilai budaya dan nilai sosial. Nilai religius di dalam novel Shirat karya 

Riyanto El-Harist  meliputi, (1) hubungan manusia dengan Tuhan yaitu menutup aurat, 

mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas, bersyukur, mensucikan diri; (2) hubungan manusia 

dengan sesama manusia yaitu menghormati orang tua, memberi maaf atas kesalahan orang lain, 

memberi dan menjawab salam, berbuat baik kepada orang tua; (3) hubungan manusia dengan 

alam yaitu mengagumi keindahan alam; dan (4) hubungan manusia dengan diri sendiri  yaitu 

bersabar, suka berkerja keras, ikhtiar. 

Nilai moral di dalam novel Shirat karya Riyanto El-Harist meliputi, (1) hubungan manusia 

dengan diri-sendiri yaitu mengakui perbuatan salah; (2) hubungan manusia dengan manusia yaitu 

suka menolong; (3) hubungan manusia dengan alam semesta yaitu memelihara alam; dan (4) 

hubungan manusia dengan Tuhan yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nilai budaya di dalam 

novel Shirat karya Riyanto El-Harist meliputi, (1) nilai budaya hubungan manusia dengan 

Tuhan; (2) nilai budaya hubungan manusia dengan sesama manusia; (3) nilai budaya hubungan 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

467 
 
 

manusia dengan alam semesta; dan (4) nilai budaya  hubungan manusia dengan diri sendiri. Nilai 

sosial  di dalam novel Shirat karya Riyanto El-Harist meliputi, adanya perbedaan status sosial 

yang termasuk kelas-kelas tinggi dan kelas menengah kebawah. 

 

2. Saran  

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disampaikan beberapa saran 

sebagai berikut. 

a) Novel ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan siswa dalam karya sastra. 

b) Penulis berharap penelitian nilai-nilai kehidupan ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

c) Novel ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penikmat sastra dalam menganalisis nilai-

nilai kehidupan seperti nilai religius, nilai moral, nilai budaya, dan nilai sosial.  
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METAFORA BERDASARKAN CITRAAN DALAM NOVEL SEPATU DAHLAN 

(SEBUAH KAJIAN STILISTIKA SASTRA) 

 

Chairunnisa 
STKIP Kusumanegara Jakarta 

chairunnisa.khis@stkipkusumanegara.ac.id 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai metafora 

berdasarkan citraan/ imaji dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna Pabichara. Pendekatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif, kemudian metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis) menggunakan kajian 

stilistika sastra. Langkah-langkah penelitian adalah (a) pembacaan secara intensif dan berulang-

ulang novel yang akan diteliti, (b) membuat catatan yang berupa abstraki atau pendeskripsian setiap 

kata, frasa, kalusa atau kalimat metafora dalam novel, (c) mengidentifikasi aspek-spek yang 

tercantum dalam tujuan penelitian, dan (d) melakukan analisis dan interpretasi data. Hasil analisis 

data penelitian ini adalah, terdapat metafora berdasarkan citraan/ imaji terdapat 34 kalimat, yang 

terdiri dari citraan visual 14 kalimat, citraan auditif 14 kalimat, citraan taklitis 7 kalimat, citraan 

gustative 2 kalimat, citraan olfaktif 1 kalimat.  

 

Kata kunci: metafora, stilistika, bentuk metafora citraan/imaji. 

 

 

A. Pendahuluan 

Bahasa merupakan sarana untuk menyampaikan buah pikiran dan imajinasi pengarang. 

Bahasa yang digunakan pengarang akan menentukan bagaimana cerita dalam karya sastra, 

khususnya novel  bisa mempengaruhi pembaca untuk tertarik menyelesaikan bacaannya. Orang 

membaca sastra bisa bertujuan untuk menghibur diri  dengan sesuatu yang lain dari kenyataan 

sehari-hari, atau mengisi waktu yang luang atau sebagai alternatif dari kegiatan yang faktual 

yang digeluti dan dihayati setiap hari, guna memuaskan hati dan juga rasa ingin tahunya. 

Penikmat sastra mencari sesuatu secara kualitatif dari karya sastra, sesuatu pengalaman baru. 

Penggambaran batin yang memberi kenikmatan tersendiri, memperkaya batin dan perasaan atau 

sesuatu yang bermanfaat dalam suasana estetik. Hal tersebut tentu saja tergantung pada 

kreativitas bahasa yang diciptakan oleh pengarang.  

Jika dicermati lebih lanjut di dalam karya sastra novel bahasa-bahasa yang dipakai 

merupakan hasil dari proses perenungan-perenungan dan perburuan kata-kata yang kreatif. 

Cerita dalam novel diangkat oleh pengarang bisa dari pengalaman hidup pengarang sendiri, atau 

pengalaman orang lain yang dianggap cocok untuk diangkat ke dalam cerita novel. Tema-tema 

yang diangkat dalam karya sastra novel pun meliputi semua aspek permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah cinta, rindu, cemas 

takut, maut, religius, nafsu, kemiskinan, politik, dan lain-lain. Tema-tema tersebut diangkat dan 
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diungkapkan setelah melewati penghayatan yang intens, seleksi-subjektif, dan diolah dengan 

daya imajinatif-kreatif oleh pengarang ke dalam bentuk dunia rekaan. Seperti halnya karya Fira 

Basuki lewat novelnya dengan judul Jendela-jendela, adalah merupakan sebuah karya sastra 

yang penuh dengan pengharapan yang mengungkapkan tentang hubungan perselingkuhan.  

Kekreatifan pengarang dalam menggunakan bahasa terkait juga dengan penggunaan gaya 

bahasa yang dipakai. Gaya bahasa dalam sebuah karya satra tidak bisa dilepaskan karena terkait 

dengan salah satu unsur yang harus ada dalam sebuah karya sastra. Salah satu jenis gaya bahasa 

yang terdapat di dalam karya sastra novel adalah gaya bahasa perbandingan yang meliputi 

personifikasi, metofora, simile, dan heperbola, namun gaya bahasa metafora yang akan menjadi 

fokus peneliti dalam penelitian ini.  

Selanjutnya alasan peneliti tertarik mengambil objek kajian penelitian ini adalah novel 

Sepatu Dahlan, pertama karena novel Sepatu Dahlan ini adalah sebuah novel karya Khrisna 

Pabichara yang merupakan sebuah novel inspirasi dari perjuangan hidup Dahlan Iskandar 

seorang Menteri BUMN Indonesia. Kedua  novel Sepatu Dahlan adalah novel Mega Best Seller 

yang terbit pada tahun 2012. Ketiga, dalam novel Sepatu Dahlan banyak ditemukan penggunaan 

metafora. Keempat  novel Sepatu Dahlan belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Kelima, dalam 

novel Sepatu Dahlan nilai-nilai perjuangan tokoh utama digambarkan dengan kuat melalui 

metafora. 

Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah metafora dalam novel Sepatu Dahlan Karya 

Khrisna Pabichara. Selanjutnya, fokus penelitian ini dikembangkan menjadi subfokus penelitian 

yaitu bentuk metafora berdasarkan citraan/ imaji. 

 

B. Landasan Teori 

1. Metafora 

Metafora adalah salah satu jenis gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa (figure of 

thought) menurut Nurgiyantoro (2009:296-297) merupakan teknik pengungkapan bahasa, 

penggayabahasaan, yang maknanya tidak menunjuk pada makna harfiah kata-kata yang 

mendukungnya, melainkan pada makna yang ditambahkan, makna yang tersirat. Jadi, metafora 

merupakan gaya bahasa  yang sengaja mendayagunakan penuturan dengan memanfaatkan 

bahasa kias. Memahami pengungkapan bahasa kias, kadang-kadang memerlukan perhatian  

tersendiri. Khususnya untuk menangkap pesan apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh 

pengarang. Penggunaan bentuk-bentuk kiasan dalam kesastraan, merupakan salah satu bentuk 

penyimpangan kebahasaan, yaitu penyimpangan makna. 
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Penggunaan gaya bahasa dalam novel sangat mempengaruhi gaya dan keindahan bahasa 

karya yang bersangkutan. Namun, penggunaan bentuk-bentuk bahasa kias tersebut harus tepat. 

Artinya, ia haruslah dapat mengiring ke arah interpretasi pembaca yang kaya dengan asosiasi-

asosiasi, di samping juga dapat mendukung terciptanya suasana dan nada tertentu. Menurut 

Nurgiyantoro (2009:297) penggunaan ungkapan-ungkapan tersebut harus baru dan segar, tidak 

hanya bersifat mengulang bentuk-bentuk tertentu yang telah banyak dipergunakan. Penggunaan 

ungkapan-ungkapan baru akan memberikan kesan kemurnian, kesegaran, kadang-kadang bahkan 

mengejutkan dan karenanya menjadi efektif. Sedangkan, Keraf (2010:112-113) mengatakan 

bahwa gaya bahasa adalah pengungkapan pikiran melalui bahasa secara khas yang 

memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (pemakai bahasa). 

Berdasarkan definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa, gaya bahasa adalah 

merupakan bahasa indah yang merupakan hasil dari kreativitas pengarang dalam menciptakan 

seni keindahan bahasa yang maknanya tersirat dengan tujuan agar bahasa dalam karyanya 

tersebut menjadi lebih hidup. Gaya bahasa yang dipakai pengarang dalam karyanya memilki ciri 

khas yang berbeda, yang menandakan gaya pribadi masing-masing. Gaya bahasa menjadi bagian 

dari diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan cocok tidaknya pemakaian kata frasa, klausa, 

dan kalimat bahkan mencakup wacana secara keseluruhan.  

Menurut Black & Breadsley (dalam Anoegrajekti, 2008: 74) metafora dipahami sebagai 

suatu proses membandingkan makna dengan merujuk kepada suatu objek, dan perbandingan 

objek yang dimaksudkan dengan objek yang lain. Sementara menurut Abrams (1981: 63) 

metafora adalah: A word of which in tandard (literal) usage denotes one kind of thing, quality, or 

action is applied to another, in the form of an identity instead of comparison. (sebuah kata yang 

memliki makna secara literal yang menggunakan makna denotasi dari benda, sifat, atau prilaku 

yang diterapkan dengan kata yang lain, yang dibentuk  dari kalimat perbandingan). 

Sedangkan menurut Richard (1988: 64) metafora adalah “The meaning metaphor is the 

product of an interaction between vehicle and tenor, in which the tension effected by their 

discrepancies may be no less important than the feature and associations which are common to 

both”. Dari penyataan tersebut memaparkan bahwa metafora hasil dari sebuah interaksi antara 

vehicle dan tenor, yang merupakan  kekuatan gaya yang dipengaruhi oleh pertentangan yang 

bisa menjadi kurang penting daripada tampilan dan asosiasi dari keduanya (vehicle dan Tenor) 

secara umum. 

Pemahaman konsep metafora berdasarkan definisi Richard di atas adalah bahwa, jika 

seseorang menggunakan metafora, ia menggunakan dua gagasan yang berbeda, yang makna 

keseluruhannya merupakan gabungan dari interaksi kedua unsur (vehicle dan tenor). Tenor 
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adalah subjek yang dibicarakan, sedangkan vehicle adalah citranya. Oleh karena itu menurut 

Richard, Tenor dan Vehicle menghasilkan satu makna.  Metafora meliputi persamaan atau 

pengalihan antara dua hal yang berbeda namun memiliki persamaan sifat. Sementara itu untuk 

memahami sebuah konsep metafora makna perlu diidentifikasi melalui, vehicle dan tenor. 

Vehicle adalah wujud metafora berupa kata atau frasa. Sementara tenor adalah adalah berupa 

pengertian kata atau klausa secara metaforis.  

Berdasarkan beberapa  pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa metafora adalah 

ungkapan kebahasaan untuk mengungkapkan suatu hal dengan menggunakan simbol dari suatu 

yang lain.  

 

2. Bentuk-Bentuk Metafora 

Selanjutnya kembali lagi ke pembahasan metafora. Hermintoyo (2005, 59-63) membagi 

metafora dari segi unsur fungsional sintaksis, yaitu (1)  metafora sebagai subjek jika simbolnya 

hanya ada pada subjek. Contoh:  Angin yang berhembus membawa kisah tentang dia. Kata angin 

yang berhembus adalah simbol yang menduduki subjek atau pelaku., (2)  metafora sebagai 

predikat jika simbol metaforanya hanya ada pada predikat sedangkan yang lainnya berupa 

lambang. Contoh: Kamu menghantuiku. Kata menghantui adalah simbol sebagai predikat., (3) 

metafora sebagai objek jika simbol metaforanya terletak di objeknya, sedangkan yang lainnya 

hanya berupa lambang. Objek hadir dalam kalimat verbal transitif. Unsur objek kehadiranya erat 

dengan predikat, berafik me- dan di-, dan dapat disubstitusikan dengan –nya anaforis. Contoh: 

aku menantikan kedatanganmu dewi malam. Kedatanganmu dewi malam adalah simbol sebagai 

objek dikenai., (4) metafora sebagai pelengkap jika simbol menduduki pelengkap, sedangkan 

yang lainnya hanya berupa lambang. Pelengkap adalah unsur fungsional kalimat yang 

kehadirannya erat dengan predikat. Ciri-cirinya adalah (1) predikatnya kalimat verbal dengan 

afik ter-, ber-, dan ke-an, (2) pelengkap tidak bisa disubstitusikan dengan-nya anaforis. Contoh: 

Bapak berkati sepotong kata. Sepotong kata adalah simbol yang menduduki pelengkap alat., (5) 

metafora sebagai keterangan jika simbol menduduki fungsi keterangan. Contoh: Coba kita Tanya 

dengan rumput yang bergoyang.  Kata rumput yang bergoyang adalah simbol yang berfungsi 

sebagai keterangan tujuan sedangkan yang lainnya hanya berupa lambang.  

Sementara menurut  Effendi (2002: 50-52) metafora dibagi berdasarkan citraan/ imaji, 

yang terdiri dari: (1) metafora imaji visual (penglihatan), (2) imaji auditif (pendengaran), (3) 

taklitis (perabaan), (4) gustative (percecapan), (5) olfaktif (penciuman). Hal serupa mengenai 

imaji/ citraan menurut Sayuti (1985:111) citra terdiri dari bermacam-macam sesuai dengan jenis 

indera yang ingin digugah atau yang ingin dikukuhkan oleh penyair lewat karyanya. (1) Yang 
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berhubungan dengan indera penglihatan disebut dengan citra netra atau citra dinulu (shape 

image), (2) yang berhubungan dengan indera pendengaran disebut dengan citra telingan atau 

citra rinungu (sound image, auditory image), (3) yang membuat sesuatu yang ditampilkan 

tampak bergerak disebut citra lumaksana (image of movement, kinasteteics image), (4) yang 

berhubungan dengan indera peraba disebut citra ginrayang (tactile image, image of  touch, 

tactual image, thermal image), (5) yang berhubungan dengan indera penciuman disebut citra 

ginanda (nosey image), (6) yang berhubungan dengan indera rasa kulit disebut citra rinasa, (7) 

yang berhubungan dengan indera rasa lidah disebut citra dinilai atau citra lidah.  

Hal serupa juga diungkapkan oleh Pradopo (2005: 81) mengenai citraan/ imaji, bahwa 

gambaran-gambaran angan-angan yang disebut sebagai imaji bisa dihasilkan oleh indera 

penglihatan (visual imagery), pendengaran (auditory imagenery), perabaan (taklitis imagenery), 

percecapan (gustative imagenery), dan penciuman (olfaktif imagenery). Imajinasi dalam bahasa 

Inggris dikenal dengan imagination dari bahasa Latin imagination, imaginari yang merupakan 

kegiatan membayangkan, atau membentuk kesan-kesan atau konsep-konsep mental yang 

sesungguhnya tidak ada bagi indra keenam. Citraan/ imaji menurut Effendi (2002: 49) adalah 

semua hal yang terlihat, terdengar, dan terasakan seakan-akan dalam kehidupan yang nyata. 

Imajinasi secara umum adalah merupakan kemampuan untuk menghasilkan kesan-kesan dan 

menggabungkan kembali dalam kombinasi-kombinasi baru yang terpisah dari peristiwa 

aktualnya dalam realitas (Djojosuroto, 2009: 364). Imaji ini adalah gambar-gambar dalam 

pikiran dan bahasa yang menggambarkannya. Gambaran pikiran ini adalah efek dalam pikiran 

yang sangat menyerupai gambaran yang dihasilkan berdasarkan pengungkapan terhadap objek 

yang dapat dilihat oleh mata, saraf penglihatan, dan daerah-daerah otak yang berhubungan.  

Dengan demikian, ingatan dalam pengalaman pancaindera dapat mengartikan kata. Oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa imaji sangat membantu dalam merasakan pengalaman terhadap 

objek dan situasi yang dialaminya, dan imaji dapat membantu  memberikan gambaran yang 

tepat. Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti mengambil konsep teori menurut Effendi 

yaitu mengelompokkan metafora berdasarkan citraan/ imaji. Teori ini menjadi acuan dalam 

menganalisis bentuk-bentuk metafora dalam novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara.  

 

3. Stilistika 

Secara epistimologis stylistics berkaitan dengan style. Style artinya gaya. Dengan 

demikian, stylistics diterjemahkan sebagai ilmu tentang gaya. Gaya yang dimaksudkan dalam hal 

ini mengacu pada pemakaian atau penggunaan bahasa dalam karya sastra. Stilistika berkembang 

pada abad ke-20, tujuannya adalah untuk menunjukkan ciri-ciri teknik dalam linguistik dalam 
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suatu karya sastra, seperti struktur tata bahasa dalam kalimat-kalimat yang memberikan 

kontribusi terhadap makna dan dampak-dampak tertentu. Menurut Thornborrow & Wareing 

(1998: 3) stilistika adalah “A branch of linguistics which studies the characteristics of 

situationally-distinctive uses language.with particular reference to literary language, and tries 

to establish principles capable of accounting for the particular choices made by individuals and 

social groups in their use of language”. 

Sebuah cabang linguistik yang mempelajari tentang karakteristik penggunaan bahasa 

yang khas secara situasional dengan referensi khusus dalam bahasa sastra, dan mencoba untuk 

menetapkan prinsip-prinsip tertentu  yang mampu menggunakan metode tertentu yang dibuat 

oleh individu-individu dan kelompok-kelompok sosial dalam penggunaan bahasa. Berdasarkan 

kutipan tersebut maka stilistika merupakan sebuah pendekatan kritis yang digunakan untuk 

menganalisa aspek kebahasaannya dalam suatu karya sastra. Aspek kebahasaan yang dimaksud 

bukan sebatas makna kata atau kalimat sesungguhnya tetapi lebih terhadap tata bahasa dan 

strukturnya sehingga mampu mendiskripsikan makna yang sebenarnya yang terkandung dalam 

suatu karya sastra.  

Selanjutnya, Widdowson (1975: 116) mendefinisikan stilistika adalah “by stilistics’ I 

mean the study of literary discourse from a linguistics orientation and I shal take the view that 

what distinguishes stylistics from literary criticism on the other hand andlinguistics on the other 

is that it is mean of thinking the two”. Berdasarkan kutipan tersebut stilistika dapat digunakan 

dalam menganalisa aspek diskursus dalam karya sastra. Aspek diskursus yang dimaksud adalah 

aspek bahasa (linguistic) dan aspek seni (gaya) yang terkandung dalam karya sastra. Stilistika 

mampu menjembatani interpretasi makna berdasarkan aspek bahasa dan aspek seni dalam kritik 

sastra secara bersamaan. 

Bradford (2003: 56) berpendapat bahwa stilistika menekankan bahwa gaya bahasa sastra 

dibentuk dan dipengaruihi berdasarkan konteks yang meliputi (1) kompetensi dan watak 

pembaca, (2) kehendak sosial budaya yang mendominasi seluruh wacana linguistik termasuk 

kesustraan, (3) kepentingan sistem yang memproses dan menginterpretasi semua fenomena, 

linguistik dan nonlinguistik, sastra, dan nonsastra. Gaya bahasa sastra dalam stilistika 

dipengaruhi kecakapan dan emosional pembacanya dalam menginterpretasi suatu karya sastra. 

Selain itu konteks sosial budaya yang mendominasi latar dibuatnya karya sastra sangat 

berpengaruh terhadap gaya bahasa sastra yang dihasilkan. Gaya bahasa sastra juga dipengaruhi 

oleh sistem yang menaunginya baik sistem aturan sastra atau nonsastra.  

Penelitian gaya bahasa menurut Endraswara (2006: 73-74) dapat dilihat dari tiga aspek, 

yaitu pertama melihat dari sudut penulis, dengan mempelajari kedalaman penulis dalam 
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menampilkan gaya bahasa. Kedua, dilihat dari ciri teks sastra, dengan cara mempelajari dan 

mengkategorikan gaya bahasa yang tampil dalam teks. Ketiga, gaya yang dihubungkan dengan 

kesan yang diperoleh dari khalayak. Dalam menganalisis stilistika ada dua pendekatan, yaitu 

pertama, dimulai dengan analisis sistematis tentang sistem linguistik karya sastra, dan 

dilanjutkan ke interpretasi tentang ciri-ciri sastra, interpretasi diarahkan ke makna secara total. 

Kedua, mempelajari sejumlah ciri khas yang membedakan satu sistem dengan sistem lain.  

Menurut Teeuw (dalam Djojosuroto, 2005: 305) stilistika pada prinsipnya, yaitu selalu 

meneliti pemakaian bahasa yang khas atau istimewa, yang merupakan ciri khas seorang penulis, 

aliran sastra, atau pula yang menyimpang dari bahasa sehari-hari atau dari bahasa yang dianggap 

normal, formal, sesuai, dan baku. Pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kajian 

stilistika hendaknya sampai pada dua hal, yaitu makna dan fungsi. Makna, dicari melalui 

penafsiran yang dikaitkan ke dalam totalitas karya, sedangkan fungsi terbersift dari peranan 

stilistika dalam membangun karya.  

Dengan demikian stilistika adalah ilmu tentang gaya bahasa. Stilistika itu sesungguhnya 

tidak hanya merupakan studi tentang gaya bahasa dalam kesustraan, tetapi juga dalam bahasa 

pada umumnya. Namun perlu diingat bahwa karya sastra merupakan kesatuan wacana yang 

memuat seluruh gagasan atau ide pengarangnya. Selain itu, karya sastra juga memiliki gaya 

bahasa yang umumnya mencerminkan totalitas karya, tidak hanya sekedar bagian-bagian dari 

aspek bahasa. Dengan demikian, telaah stilistika secara umum dilakukan sebagai upaya untuk 

menggali totalitas makna karya sastra dan analisis secara khusus yang mencoba melihat gaya 

bahasa di dalam kode-kode pada unsur intrinsik novel tersebut.  

 

C. Metodologi Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam 

mengenai metafora berdasarkan citraan/ Imaji dalam novel Sepatu Dahlan karya Khrisna 

Pabichara. Sebagai penelitian kualitatif yang menggunakan novel sebagai objek kajiannya, 

penelitian ini tidak terikat dengan tempat dan waktu karena penelitiannya ini berdasarkan pada 

analisis isi yang dapat dikelompokkan pada sebuah kajian pustaka.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi 

(content analysis) yang menggunakan kajian stilistika sastra. Metode analisis isi (content 

analysis) menurut Krippendorf (dalam Emzir, 2010: 283-284) adalah a research technique for 

making replicable and valid inference from teks (or other meaningful matter) to the contexts of 

their use. Analisis isi menurut Krippendrorf ini melibatkan suatu jenis analisis, di mana isi 

komunikasi (percakapan, teks tertulis, wawancara, fotografi dan sebagainya) dikategorikan dan 
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diklasifikasikan. Analisis isi adalah suatu metode yang digunakan untuk memahami pesan 

simbolik dari wacana atau teks, dalam hal ini adalah karya sastra. Sedangkan, stilistika dapat 

digunakan dalam menganalisa aspek diskursus dalam karya sastra. Aspek diskursus yang 

dimaksud adalah aspek bahasa (linguistic) dan aspek seni (gaya) yang terkandung dalam karya 

sastra. Stilistika mampu menjembatani interpretasi makna berdasarkan aspek bahasa dan aspek 

seni dalam kritik sastra secara bersamaan.  Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan 

kualitatif. 

Data yang diteliti adalah menganalisis bentuk metafora berdasarkan bentuk citraan/ Imaji 

dalam novel Sepatu Dahlan. Sedangkan sumber data yang akan digunakan adalah novel dengan 

judul Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara. Langkah-langkah yang  ditempuh di dalam proses 

pengumpulan data, adalah: (a) pembacaan secara intensif dan berulang-ulang novel yang akan 

diteliti, (b) membuat catatan yang berupa abstraki atau pendeskripsian setiap kata, frasa, kalusa 

atau kalimat metafora dalam novel, (c) mengidentifikasi aspek-spek yang tercantum dalam 

tujuan penelitian, dan (d) melakukan analisis dan interpretasi data.  

Penelitian ini memanfaatkan peneliti sendiri sebagai instrumen utama dalam memperoleh 

data. Prosedur analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi 

sebagai berikut: (1) Membaca secara kritis isi teks novel dalam rangka memperoleh pemahaman 

terhadap kalimat-kalimat yang mengandung gaya bahasa metafora; (2) Menandai kalimat-

kalimat yang mengandung gaya bahasa metafora dalam novel tersebut; (3) Mereduksi isi teks 

novel guna memperoleh data yang terseleksi berdasarkan kebutuhan untuk menjawab masalah 

penelitian; (4) Menganalisis kalimat yang termasuk ke dalam gaya bahasa metafora dan 

menganalisis makna kalimat tersebut; (5) Mencermati fungsi gaya bahasa metafora yang 

digunakan dalam novel “Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara”; dan (6) Menulis laporan hasil 

penelitian. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah teknik yang dapat digunakan 

untuk memeriksa keabsahan data (Moleong, 2005: 175-187), yakni (1) perpanjangan 

keikutsertaan, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, (4) pengecekan teman sejawat, (5) 

kecukupan referensial, (6) kajian kasus negatif, (7) pengecekan anggota, (8) uraian rici, dan (9) 

auditing. Dari 9 teknik tersebut, dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 teknik, yaitu (1) 

ketekunan pengamatan, (2) triangulasi, (3) pengecekan teman sejawat. Ketekunan pengamatan 

dilaksanakan dengan jalan mengamati secara seksama fenomena metafora yang terdapat dalam 

novel Sepatu Dahlan serta pengamatan secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap 

data yang diperoleh. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu lain, di luar data. Dalam teknik triangulasi dapat dimanfaatkan melalui 
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membaca metode dan teori. Sedangkan pengecekan teman sejawat, dilakukan dengan cara 

mendiskusikan data yang diperoleh teman-teman sejawat  mengenai penelitian ini (Ira Yuniati 

dan Dhinar Ajeng Fitriani) jadi para peneliti lain sangat diperlukan untuk keperluan pengecekan 

kembali data dan analisis yang sudah terkumpul. Pemanfaatan pengamat lainnya bertujuan untuk 

menghindarkan sejauh mungkin kekeliruan atau kekurangtepatan pengumpulan data.   

  

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis atau penelitian dari novel “Sepatu Dahlan” Karya Khrisna 

Pabichara, penulis melakukan beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan dengan pengumpulan 

data dari sumber novel “Sepatu Dahlan” karya Khrisna Pabichara. Data yang diperoleh dari 

sumber berjumlah 122 kalimat yang mengandung majas metafora. Tahap kedua, penulis 

mengelompokkan setiap data yang telah ditemukan, kalimat mana yang mengandung metafora 

berdasarkan berdasarkan citraan/ imaji. Dari klasifikasi tersebut, barulah dikemukakan masing-

masing makna berdasarkan pengklisifikasian tersebut.  

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa kalimat yang mengandung metafora yang terdapat 

dalan novel “Sepatu Dahlan” karya Khrisna Pabichara adalah: 

Tabel 1. Jumlah Kalimat Metafora yang Terdapat dalam Novel Sepatu Dahlan 

Karya Khrisna Pabichara: 

No. Kategori Jumlah 

1. Metafora Berdasarkan Citraan/Imaji: 

a) Visual (Penglihatan) 

b) Auditif (Pendengaran)  

c) Taklitis (Perabaan)  

d) Gustative (Percecapan)  

e) Olfaktif (Penciuman)  

 

14 Kalimat 

14 Kalimat 

7 Kalimat 

2 Kalimat 

1 Kalimat 

Jumlah 34 Kalimat 

 

Adapun pengelompokkan kalimat-kalimat yang mengandung metafora berdasarkan 

berdasarkan citraan/ imaji.  

a. Metafora Berdasarkan Citraan/ Imaji, yang Terdiri dari: 

1) Visual (Penglihatan)  

Citraan visual, citraan yang berhubungan dengan indera penglihatan. Pengalaman 

pengarang berdasarkan daya penglihatannya tertuang dalam metafora dengan kata-kata yang 

memperlihatkan hubungan indera penglihatan. Berikut kalimat metafora yang termasuk dalam 

citraan visual dalam novel Sepatu Dahlan yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:  
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No. Kalimat Kata/ Frasa Makna 

1. Dan tatkala malam sudah menyelimuti 

kebon dalem tank mungkin lagi belajar 

karena gelap gulita. (hal. 19) 

gelap gulita Tidak ada cahaya 

2. Aku mendekam di rumah menyaksikan jari 

jemari Ibu menari di atas koimori. (hal. 21) 

menyaksikan Memperhatikan 

3. Ustadz Ilham menarik napas, mengedari 

aula dengan tatapannya yang teduh dan 

menenangkan. (hal. 36) 

mengedari aula dengan 

tatapannya 

Menatap 

keseluruh penjuru 

ruangan 

4. Semua mata tertuju kepada beliau, tak ada 

yang berkedip karena takut kehilangan satu 

detik yang berharga. (hal. 36) 

Semua mata Kekaguman 

5. Mengalirlah kata-kata indah dan 

memukau. (hal. 36) 

kata-kata indah Pembicaraan yang 

penuh makna 

6. Maka, melihatnya menangis bagai 

menyaksikan keajaiban yang langka. (hal. 

57) 

melihatnya Sesuatu yang 

tidak pernah 

dilihat 

sebelumnya 

7. Kadang aku sengaja berhenti beberapa saat 

menyaksikan orang-orang bertelanjang 

dada menurunkan buah-buahan itu. (hal. 

99) 

menyaksikan Keinginan 

8. Putri juragan buah itu berlalu dengan pipi 

merona merah dan mata bening yang 

seakan-akan hendak meloncat keluar dari 

pelupuknya. (hal. 101) 

pipi merona merah dan 

mata bening 

Malu 

9. Meraka terpukau entah karena petikan 

Kadir yang seolah-olah jiwa-jiwa perindu 

ditinggal pergi sang kekasih ataukah sebab 

suaraku yang merintih seolah seorang anak 

yang baru saja kehilangan orang tuanya. 

(hal. 104) 

Meraka terpukau Kekaguman 

10. Mata bening itu bagai menghisap aku ke 

dalam pusaran keheningan dan kekaguman 

tak terperi. (hal. 118) 

Mata bening Keindahan/ 

kepolosan 

11. Lalu, gadis berambut panjang itu 

berpamitan lewat mata bening dan 

lambaian jemarinya yang lentik (hal. 118) 

mata bening Keindahan/ 

kepolosan 

12. Dia menatapku dengan pipi merona merah 

dan mata yang sendu, lalu menoleh kearah 

lain yang bukan kepadaku. (hal. 119) 

menatapku Malu 

13. Sepertinya mata kesedihan sedang 

mengintai dari segala penjuru dan 

menebarkan kesuraman yang memedihkan. 

(hal. 300) 

mata kesedihan sedang 

mengintai 

Suasana berduka 

cita 

14. Maka makin matanglah pipi Mariyati, 

layaknya kepiting rebus saja merahnya. 

(hal. 302) 

matanglah pipi 

Mariyati, layaknya 

kepiting rebus saja 

merahnya. 

Malu 

 

2) Auditif (Pendengaran)  

Citraan auditif adalah citraan yang berhubungan dengan indera pendengaran. Kepekaan 

dan daya tangkap yang didengar pengarang terwujud dalam metafora yang menggunakan kata-
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kata/frase yang berhubungan dengan pendengaran. Berikut kalimat-kalimat metafora yang 

termasuk dalam citraan auditif yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:  

No. Kalimat Kata/ Frasa Makna 

1. Tetapi kalau dia tertawa, dunia seolah 

ikut bergembira bersamanya. (hal. 34) 

Tertawa Kegembiraan 

2. Masih terngiang-ngiang ditelingaku isi 

sambutan yang menggelora tadi. (hal. 

37) 

terngiang-ngiang 

ditelingaku 

ingatan tentang 

kejadian yang telah 

berlalu 

3. Rasanya sebilah pedang menancap di 

dadaku ketika mendengar erangan 

Zain. (hal. 80) 

mendengar 

erangan 

Kepiluan 

4. Tangisan dan teriakan Zain begitu 

menyayat. Hatiku seolah –olah diris-

iris oleh sembilu yang paling tajam. 

(ha. 81) 

Tangisan dan 

teriakan 

Kesedihan 

5. Batinku meraung-raung meratapi 

ketidak berdayaan Zain terus 

menangis, mengerung, memeluk lutut. 

(hal. 81) 

meraung-raung Tangisan yang keras 

6. Ketika gagang perang sudah 

kuayunkan untuk mengetuk-ngetuk 

batang tebu angin berhembus dan 

gemerisik daun tebu semakin nyaring 

ditelingaku. (hal. 86) 

gemerisik daun 

tebu semakin 

nyaring 

ditelingaku. 

Kesunyian 

7. Sebab suaraku yang merintih seolah 

seorang anak yang baru saja 

kehilangan orang tuanya. (hal. 104) 

suaraku yang 

merintih 

Perasaan sedih 

8. Di tengah-tengah riuh doa, yasinan, 

dan tangisan, aku seolah terbangun 

dari tidur yang amat nyenyak. (hal. 

127) 

riuh doa, 

yasinan, dan 

tangisan 

Tidak sadarkan diri 

9. Desah napas terdengar lebih keras 

karena dicekam kesunyian. (hal. 184) 

Desah napas 

terdengar lebih 

keras 

Keletihan 

10. Penonton makin riuh, menggemuruh. 

(hal. 213) 

makin riuh, 

menggemuruh. 

Teriakan yang keras 

11. Jawaban pedagang itu seperti pedang 

menyayat hati. (hal. 260) 

 Kata-kata yang 

menyakitkan 

12. Suara wasit yang menjelaskan aturan 

permainan timbul tenggelam ditelan 

riuh rendah penonton. (hal. 270) 

riuh rendah Suara yang tidak jelas 

13. Buk! Bola mencium lapangan. (hal. 

271) 

Buk! Bunyi bola terjatuh 

14. Penonton bergemuruh lagi. (hal. 271) bergemuruh Teriakan penonton 

15. Gemuruh penonton makin membuat 

kami bersemangat. (hal. 272) 

Gemuruh 

penonton 

Teriakan 

16. Lagi-lagi teriakan magetan merobek 

langit, mengoyak-ngoyak telingaku. 

(hal. 274) 

teriakan magetan 

merobek langit, 

Semangat penonton 
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3) Taklitis (Perabaan)  

Citraan taklitis adalah citraan yang menggambarkan indera perabaan dalam metafora 

yang memakai kata-kata yang berhubungan dengan perabaan. Berikut kalimat-kalimat yang 

termasuk dalam metafora citraan taklitis yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

No. Kalimat Kata/ Frasa Makna 

1. Angin yang bertiup lembut 

dari mata jendela. (hal. 21) 

Lembut Kenyamanan 

2. Tak ada sekulum senyum atau 

kata-kata lembut yang setiap 

hari bisa kudengar dari mulut 

bapak. (hal.23) 

kata-kata 

lembut 

ungkapan keindahan dan 

penuh kasih saying 

3. Hanya saja ada keperihan 

diam-diam mengiris-ngiris 

hati kepada kepura-puraan 

ini. (hal. 26) 

mengiris-ngiris 

hati 

Kepedihan 

4. Sepasang lengan ibu selalu 

hangat, baik lewat pelukan 

atau usapan, dan kami anak-

anaknya selalu merindukan 

lengan itu. (hal. 47) 

pelukan atau 

usapan 

kehangatan dan kasih 

saying 

5. Telapak kakiku seolah 

terpacak dalam tanah. (hal. 

69) 

terpacak tidak ada udara/ 

kepengapan 

6. Hatiku seolah-olah diiris-iris 

oleh sembilu paling tajam. 

(hal. 81) 

diiris-iris Keperihan 

7. Sebab aku masih bertelanjang 

kaki ke sekolah. (hal. 249) 

bertelanjang 

kaki 

menggunakan alas kaki 

 

4) Gustative (Percecapan)  

Citraan gustative adalah citraan percecapan yang berhubungan dengan indera pengecapan 

berupa metafora dengan kata-kata/ frase yang berhubungan dengan percecapan. Berikut kalimat-

kalimat yang termasuk ke dalam metafora citraan gustative: Masing-masing kalimat-kalimat 

tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

No. Kalimat Kata/ Frasa Makna 

1. Dan hal itu membuat rumah sederhana 

kami selalu bersih dan sedap dipandang 

mata. (hal. 23) 

bersih dan sedap 

dipandang mata 

Keindahan 

2. Hanya dalam seminggu dia sudah mahir 

menahan smash dan mengirimkan bola 

pertama yang ciamik kepadaku, lantas 

menjadi umpan yang dilahap dengan 

empuk dengan lengan Fadil. (hal. 203) 

dilahap dengan 

empuk 

Kenyamanan 
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5) Olfaktif (Penciuman)  

Citraan olfaktif adalah citraan dengan indera penciuman berupa metafora dengan kata-

kata/ frase yang berhubungan dengan indera penciuman. Berikut kalimat-kalimat yang termasuk 

dalam metafora citraan olfaktif pada (kal. 1). Berikut kalimat yang termasuk dalam citraan 

olfaktif yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:  

No. Kalimat Kata/ Frasa Makna 

1. Tetapi keheningan dan keharuman 

menyerbu hingga ke dalam jantung dan 

memilah-milah uluh hati. (hal. 3) 

 

Keharuman Kegembiraan 

 

2. Pembahasan  

Paparan mengenai metafora berdasarkan proses penciptaan arti yang terdiri dari: 

a) Visual (Penglihatan) 

Citraan visual, citraan yang berhubungan dengan indera penglihatan. Pengalaman 

pengarang berdasarkan daya penglihatannya tertuang dalam metafora dengan kata-kata yang 

memperlihatkan hubungan indera penglihatan. Dalam data yang ditemukan peneliti terdapat 

kalimat metafora yang termasuk dalam citraan visual, yaitu pada Pada (kal. 4 & 5) simbol yang 

dipakai menggunakan kata gelap yang merupakan penanda imaji penglihatan yang bermakna 

hari sudah malam. Pada (kal. 7) simbol yang dipakai menggunakan kata menyaksikan yang 

bermakna memandang dengan penuh perhatian.   

Pada (kal. 17) simbol yang dipakai menggunakan kata mengedari aula yang bermakna 

menatap semua orang yang ada di ruangan. Pada (kal. 18) simbol yang dipakai menggunakan 

kata semua mata yang bermakna semua orang memperhatikan dengan seksama. Pada (kal. 19) 

simbol yang dipakai menggunakan kata indah yang bermakna kalimat-kalimat yang  bermakna. 

Pada (kal. 31) symbol yang dipakai menggunakan kata melihatnya menangis yang bermakna 

turut merasakan kesedihan. Pada (kal. 45) symbol yang dipakai menggunakan kata menyaksikan 

orang bertelanjang dada yang bermakna memperhatikan.  

Pada (kal. 46) simbol yang dipakai menggunakan kata pipi merona merah yang 

bermakna perasaan malu. Pada (kal. 47) symbol yang dipakai menggunakan kata terpukau yang 

bermakna kekaguman. Pada (kal. 50 & 51) symbol yang dipakai menggunakan kata mata bening 

yang bermakna tatapan yang penuh pengharapan. Pada (kal. 52) symbol yang dipakai 

menggunakan kata menatapku yang bermakna memandang dengan penuh rasa malu. Pada (kal. 

104) symbol yang dipakai menggunakan kata mata kesedihan yang bermakna perasaan penuh 

duka. Pada (kal. 108) symbol yang dipakai menggunakan kata matang yang bermakna wajah 

merah karena malu.  
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b) Auditif (Pendengaran) 

Citraan auditif adalah citraan yang berhubungan dengan indera pendengaran. Kepekaan 

dan daya tangkap yang didengar pengarang terwujud dalam metafora yang menggunakan kata-

kata/frase yang berhubungan dengan pendengaran. Dalam data yang ditemukan peneliti terdapat 

kalimat metafora yang termasuk dalam citraan auditif, yaitu Pada (kal. 16) simbol yang dipakai 

menggunakan kata tertawa yang bermakna kegembiraan.  Pada (kal. 22) simbol yang dipakai 

menggunakan kata terngiang-ngiang ditelinga yang bermakna ingatan tentang kejadian yang 

telah berlalu.  

Pada (kal. 38) simbol yang dipakai menggunakan kata mendengar erangan yang 

bermakna kepiluan. Pada (kal. 40) simbol yang dipakai menggunakan kata meraung-raung yang 

bermakna tangisan yang keras. Pada (kal. 43) simbol yang dipakai menggunakan kata gemirisik 

daun tebu semakin nyaring yang bermakna  kesunyian. Pada (kal. 47) simbol yang dipakai 

menggunakan kata suaraku yang merintih yang bermakna perasaan sedih. Pada (kal. 71) simbol 

yang dipakai menggunakan kata desah napas terdengar lebih keras yang bermakna keletihan. 

Pada (kal. 76) simbol yang dipakai menggunakan kata riuh bergemuruh yang bermakna 

teriakan yang keras. Pada (kal. 94) simbol yang dipakai menggunakan kata riuh rendah yang 

bermakna suara yang tidak jelas. Pada (kal. 95) simbol yang dipakai menggunakan kata buk! 

yang bermakna bunyi bola terjatuh. Pada (kal. 96 & 97) simbol yang dipakai mengggunakan kata 

bergemuruh yang bermakna teriakan penonton.  

c) Taklitis (Perabaan)  

Citraan taklitis adalah citraan yang menggambarkan indera perabaan dalam metafora 

yang memakai kata-kata yang berhubungan dengan perabaan. Dalam data yang ditemukan 

peneliti terdapat kalimat metafora yang termasuk dalam citraan taklitis, yaitu Pada (kal. 7) 

simbol yang dipakai menggunakan kata lembut yang bermakna kenyamanan. Pada (kal. 9) 

simbol yang dipakai menggunakan kata lembut yang bermakna ungkapan indah dan penuh kasih 

sayang. Pada (kal. 13) simbol yang dipakai menggunakan kata mengiris-ngiris yang bermakna 

kepedihan. Pada (kal. 30) simbol yang dipakai menggunakan kata pelukan dan usapan yang 

bermakna kehangatan dan kasih sayang. Pada (kal. 36) simbol yang dipakai menggunakan kata 

terpancak yang bermakna tidak ada udara/ kepengapan. Pada (kal. 39) simbol yang dipakai  

menggunakan kata diris-iris yang bermakna perihan. Pada (kal. 84) simbol yang dipakai 

menggunakan kata bertelanjang kaki yang bermakna tidak menggunakan alas kaki.  
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d) Gustative (Percecapan) 

Citraan gustative adalah citraan percecapan yang berhubungan dengan indera pengecapan 

berupa Dalam data yang ditemukan peneliti terdapat kalimat metafora yang termasuk dalam 

citraan gustatif, yaitu Pada (kal. 10) simbol yang dipakai menggunakan kata sedap yang 

bermakna keindahan. Pada (kal. 73) simbol yang dipakai menggunakan kata empuk yang 

bermakna nyaman. 

e) Olfaktif (Penciuman)  

Citraan olfaktif adalah citraan dengan indera penciuman berupa metafora dengan kata-

kata/ frase yang berhubungan dengan indera penciuman. Dalam data yang ditemukan peneliti 

terdapat kalimat metafora yang termasuk dalam citraan olfaktif, yaitu Pada (kal. 3) simbol yang 

dipakai menggunakan kata keharuman yang bermakna kegembiraan. 

 

E. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data, di dalam novel Sepatu Dahlan terdapat metafora 

berdasarkan kalimat yang termasuk dalam kategori berdasarkan citraan/ imaji terdapat yang 

terdiri dari citraan visual 14 kalimat, citraan auditif 14 kalimat. citraan taklitis 7 kalimat, citraan 

gustative 2 kalimat, citraan olfaktif 1 kalimat, jadi total metafora dalam novel sepatu Dahlan 

berdasarkan kategori ini adalah 34 kalimat.  

Bentuk-bentuk metafora dalam novel Sepatu Dahlan Karya Khrisa Pabichara tersebut 

akan membuat para pembelajar dan pencinta karya sastra memahami beberapa bentuk metafora 

khususnya metafora dalam karya sastra novel, sehingga para pembelajar dapat mengaplikasikan 

gaya bahasa tersebut ke dalam sebuah karya tulisan baik berupa puisi atau bahkan novel 

sehingga hasil karya tersebut bisa menjadi lebih berwarna dan penuh dengan kalimat-kalimat 

sastra yang lebih indah. 

 Selanjutnya dengan memahami fungsi metafora para pembelajar dan pencinta sastra 

akan sangat lebih tertarik mempelajari karya sastra karena di dalam sebuah novel terdapat 

ungkapan ekspresi pengarang yang bebas diungkapkan sesuai dengan kondisi emosional penulis, 

namun tetap pada koridor penggunaan bahasa yang santun, yaitu dengan menggunakan gaya 

bahasa metafora ini. Pendekatan stilistika yang digunakan adalah pendekatan yang mengkaji 

gaya bahasa secara totalitas makna, jadi melalui pendekatan ini gaya bahasa tidak hanya dicari 

berdasarkan bentuk dan fungsinya saja tetapi lebih mendalam lagi yatu dilihat juga makna apa 

yang terdapat dalam kategori bentuk dan fungsi  gaya bahasa metafora yang digunakan tersebut.  
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Abstract 

 

Women leadership has become a discourse that arouses pros and cons in a society bonded by 

patriarchal culture with its gender roles which position men as dominant with all domination 

attributes; strong, aggressive, and rational, meanwhile women has positioned as subordinate; weak, 

passive, and emotional. Based on these attributes, then the concept of leadership has been shaped 

and attach to cultural order that view leadership as men in uniform or men in positions of power, 

whether it be in military, government, business, or in household. Therefore, women leadership 

challenges the traditional notions of the concept. This piece of writing aims to reveal the issue of 

women leadership during Indonesian freedom revolution, focusing on military field. Appointment 

of Letnan, a pretty young woman, by her all men subordinates as their company commander and 

has trusted by National Military Headquarter as sector commander inflict intense jealousy in 

Mayor, a battalion commander who thinks that a woman is not appropriate to be troops 

commander. In Mayor’s perspectives, a woman might be conquered by exploiting her emotional 

sentimentality, harassing her status and position, and showing his dominant masculinity attributes. 

This men chauvinist is not only lodges in Mayor, but also in Kapten, a company commander. Their 

perspectives on gender roles and how Letnan challenges the traditional gender roles by becoming a 

leader becomes a representation of the society perspectives in that era. By applying liberal feminist 

theoretical ground, it is found that a small part of men, in this case, Letnan men subordinates, do 

not mind to appoint a woman as their company commander, meanwhile a large part of other men 

still stigmatize women as weak creatures. Even though, it is proved that under Letnan leadership 

who is firm, brave, calm, brilliant, responsible (identical to masculinity attributes), their troops has 

survived from fatal betrayals. 

 

 Keywords: Women Leadership, Men Chauvinism, Gender Roles, Patriarchal Culture 

 

A. Pendahuluan 

Salah satu drama berlatar belakang perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sarat dengan 

pesan moral dan banyak menampilkan sisi-sisi kepribadian manusia yang begitu kompleks, 

seperti rasa cinta tanah air, jiwa patriotisme, keberanian, pengorbanan, pengkianatan, 

kesombongan, iri, dengki, dan kemunafikan adalah drama Gempa karya B. Soelarto. Dari 

beberapa isu yang diangkat dalam Gempa yang menarik untuk dikaji salah satunya adalah isu 

kepemimpinan perempuan. Stereotip perempuan sebagai makhluk lemah, pasif, emosional, 

penurut dan sifat-sifat subordinat lainnya yang disematkan pada perempuan memposisikan 

perempuan sebagai sosok yang selalu tergantung pada belas kasih dan kekuatan laki-laki-laki 

yang dielu-elukan sebagai sosok superior. Berangkat dari stereotip yang telah mengakar kuat 

dalam benak kolektif masyarakat, maka tidaklah mengherankan bahwa kepemimpinan 

perempuan masih menjadi polemik yang sering terjadi di berbagai lini kehidupan, khususnya 
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dalam bidang yang dominan dikuasai laki-laki. Dunia militer yang sangat membutuhkan 

kekuataan fisik menjadi salah satu bidang yang sulit ‘ditaklukkan’ perempuan. Meskipun tidak 

dapat dinafikan dengan berkembangnya peradaban manusia, semakin banyak perempuan yang 

terjun di bidang militer, tetap saja hanya segelitir perempuan yang didapuk menjadi pemimpin 

dalam rantai komando militer.  

Isu sensitif ini coba diangkat oleh Soelarto dengan cukup gamblang dalam Gempa yang 

berlatar pada masa revolusi kemerdekaan. Banyak perempuan pada masa itu yang tidak 

berpangku tangan saja dalam gerakan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Sebagian 

mereka bergabung dalam korps perawat, lainnya terjun langsung dalam pertempuran sebagai 

prajurit. Sketsa kecil dari keterlibatan perempuan dalam perjuangan merebut kemerdekaan ini 

ditampilkan dengan apik oleh Soelarto lengkap dengan berbagai konfliknya, dibumbui dengan 

pengkhianatan, kisah cinta, diskriminasi gender, dan nilai-nilai kepahlawanan. Tokoh Letnan 

seorang perempuan muda berparas cantik berusia 27 diangkat menjadi komandan kompi Banteng 

dan dipercaya sebagai komandan sektor oleh Markas Besar Tentara Nasional. Hal ini 

menimbulkan kedengkian pada tokoh Mayor komandan Batalyon 013 Laskar Gabungan yang 

meremehkan kemampuan perempuan dalam memimpin pasukan terlebih dengan fakta bahwa 

semua bawahannya laki-laki. Chauvinisme Mayor ini juga berlatar sakit hati dan keterhinaan atas 

penolakan cintanya pada Letnan di masa lalu. Ego maskulinnya semakin terusik manakala sekali 

lagi Letnan menolak rayuan Mayor sekaligus menegaskan posisinya yang memiliki otoritas garis 

komando di atas Mayor. Lewat tokoh Letnan, Soelarto juga menyuarakan emansipasi perempuan 

serta tuntutan kesetaraan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai 

bidang. Dengan menggunakan pendekatan feminis liberal, tulisan ini membongkar isu 

kepemimpinan perempuan dalam bingkai revolusi kemerdekaan yang terefleksi dalam naskah 

drama Gempa karya B. Soelarto.  

 

B. Landasan Teori 

1. Feminis Liberal 

Feminis liberal berfokus pada kemampuan perempuan untuk menunjukkan dan 

mempertahankan kesetaraan dengan tindakan dan pilihan mereka sendiri. Menurut feminis 

liberal, semua perempuan mampu membangun kemampuan mereka untuk mencapai kesetaraan, 

sehingga memungkinkan terjadinya perubahan tanpa mengubah struktur masyarakat. Tujuan 

utama dari feminisme liberal adalah kesetaraan gender di ruang publik, seperti kesetaraan akses 

pendidikan, kesetaraan upah, mengakhiri segregasi pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, serta 

kondisi kerja yang lebih baik melalui reformasi politik dan hukum. Untuk memperoleh 
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kesetaraan, Mill, seorang tokoh feminis liberal, menjustifikasi perlunya emansipasi perempuan 

dengan cara menciptakan ruang bagi seseorang (baik laki-laki atau perempuan) untuk 

membangun kecenderungan dan bakat mereka sendiri, sehingga menciptakan kebahagiaan 

mereka secara maksimal, dan sebagai akibatnya, akan berkontribusi pada pembangunan seluruh 

masyarakat. Selain kebahagian yang maksimal, Mill juga mengungkap pentingnya kesetaraan 

dan kemerdekaan, kesempatan yang setara, dan kebebasan seseorang dalam memilih. Karena 

manusia setara, maka fakta bahwa seseorang dilahirkan sebagai perempuan seharusnya tidak 

menentukan posisi dan statusnya di masyarakat sepanjang hidupnya (dalam Szapuova, 2006: 

184). 

Tuntutan feminis liberal ini lahir dari ketimpangan perlakuan antara laki-laki dan 

perempuan dalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Mill bahwa prinsip yang mengatur 

hubungan sosial yang ada antar laki-laki dan perempuan yang mensubordinasi perempuan secara 

legal menjadi penghalang bagi perbaikan masyarakat dan harus diganti dengan prinsip 

kesetaraan yang sempurna, tidak boleh mengakui kekuasaan dan hak-hak di satu pihak dan 

ketidakmampuan di pihak lainnya (Mill, 1984: 261). Dikotomi gender yang membagi antara 

maskulin dan feminin, publik dan privat turut andil dalam mendorong terjadinya diskriminasi 

gender. Diskriminasi gender adalah perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap seseorang 

berdasarkan gendernya, yang menolak memberikan hak-hak, kesempatan atau sumber daya 

padanya (Hazel dan Baden, 2000: 7). Definisi diskriminasi gender yang lebih detail termaktub di 

dalam Pasal 1 CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women) atau Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan yang berbunyi: 

Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas 

dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan 

pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang 

politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan 

mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan (http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/). 

 

Gender sendiri secara umum dapat didefinisikan sebagai pembedaan-pembedaan yang 

bersifat sosial, yang dikenakan atas pembedaan-pembedaan biologis atau pembedaan yang 

nampak antara jenis-jenis kelamin. Dalam konsep ini jelas dibedakan antara yang alami, yakni 

yang bersifat biologis, dan yang bersifat sosial. Bahwa wanita mempunyai rahim dan laki-laki 

mempunyai penis, misalnya, adalah suatu kenyataan biologis, tetapi, bahwa wanita harus 

memakai rok, berdandan dan menghabiskan sebagian waktunya di dapur sedangkan pria 

memakai celana, dan menyukai kegiatan-kegiatan fisik di luar rumah adalah suatu norma sosial 

yang terbentuk oleh kondisi budaya dan masyarakat tertentu (Budianta, 1998: 6). Dengan kata 

lain sterotip yang melekat pada perempuan yang lemah, penurut, pasif, dan lainnya bukan karena 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
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secara biologis berkelamin perempuan, melainkan karena norma-norma masyarakat dan 

budayanya yang mengkondisikannya untuk berperilaku demikian. 

 

2. B. Soelarto dan Gempa 

Bambang Soelarto atau yang lebih dikenal dengan B. Soelarto adalah seorang penulis 

drama, cerpen, novel dan seorang wartawan. Ia lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 11 

September 1934 dan meninggal di Yogyakarta pada tahun 1992. Ia pernah menjadi anggota 

Pasukan Korps Pelajar Yogyakarta, redaktur kebudayaan harian Tanah Air dan Daulat Rakyat di 

Semarang (1955-1956), wartawan harian Gotong Royong (1966), sekretaris BMKN Jawa 

Tengah. Ia juga pernah menjabat Ketua Harian Dewan Kesenian Yogyakarta, dan sejak 1957 

menjadi pegawai negeri. Cerpennya, Rapat Perdamaian, memperoleh Hadiah Ketiga majalah 

Sastra tahun 1961 dan dramanya, Domba-domba Revolusi (1962), mendapat Hadiah Pertama 

majalah yang sama tahun 1962.  Ia juga mengindonesiakan karya-karya Guy de Maupassant 

(Betina dan Komedi Kecil) dan Emile Zola (Tambang Batubara dan Therese Requin). Karya-

karya yang terbaik, baik berupa cerpen dan drama, berisi satir yang tajam terhadap kehidupan 

politik, khususnya terhadap mereka yang mengambil keuntungan dari politik resmi. H.B. Jassin 

mengelompokkannya ke dalam Angkatan 66. Karya-karyanya berupa cerpen dan naskah drama 

mengundang tanggapan yang ramai pada paruh pertama dekade 1960-an (Dewanto, 1992: 10). 

Gempa merupakan salah satu drama yang ditulis oleh B. Soelarto yang berada di dalam 

sebuah buku kumpulan drama berjudul Lima Drama memiliki latar waktu jaman perjuangan 

kemerdekaan Indonesia. Drama ini pertama kali disiarkan oleh TVRI Jakarta untuk menyambut 

Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada bulan Oktober 1966. Iwan Simatupang 

(alm.), seorang sastrawan, esais, dan kritikus yang sekaligus sahabat B. Soelarto memberikan 

pujiannya pada drama ini, sebagai “sebuah drama skets revolusi yang sangat berhasil. Karya E. 

Nobles MONSERRAT menemukan tandingannya dalam karya B. Soelarto ini” (di dalam 

Gempa, 1985: 53). 

 

C. Pembahasan 

Kepemimpinan perempuan menjadi isu sentral dalam Gempa. Pengertian kepemimpinan 

sendiri adalah pengaruh sosial yang dimiliki oleh seseorang dengan posisi yang lebih tinggi 

terhadap orang-orang yang posisinya lebih rendah (subordinat). Pemimpin berusaha memahami 

tanggung jawabnya terhadap para subordinatnya dan memutuskan cara yang terbaik dalam 

memimpin para subordinatnya (Riggio, 2013). Terkait dengan isu kepemimpinan dalam drama 

ini yang berlatar dunia kemiliteran, konsep kepemimpinan dalam kemiliteran sendiri unik karena 
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tiga hal. Pertama, pemimpin dalam kemiliteran kemungkinan tidak terlalu sering memimpin 

langsung anak buahnya dalam pertempuran karena konflik yang sporadis tidak memungkinkan 

untuk memprediksi hal tersebut. Kedua, kepemimpinan militer dalam masa perang adalah 

kepemimpinan yang ekstrim. Pemimpin harus menangani persoalan-persoalan moral, yaitu 

memastikan etika tingkah laku dirinya dan anak buahnya dalam lingkungan yang selalu dalam 

bahaya serta beban dari keputusan-keputusan menyangkut hidup dan mati. Terakhir, setiap 

kenaikan pangkat disertai dengan perubahan dalam skala tanggung jawab, kompleksitas masalah, 

dan berbagai tantangan kepemimpinan lainnya. Oleh sebab itu, belajar kepemimpinan secara 

mandiri sangat diperlukan (www.benning.army.mil.mssp). 

Kepemimpinan perempuan sendiri masih menjadi isu yang melahirkan pro dan kontra, 

baik dikaji dari perspektif agama, norma, adat istiadat dalam masyarakat patriarki yang 

menjunjung tinggi konsep patrenalistik. Pemimpin bukan saja sebagai orang yang memimpin 

sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu bersama-sama, tetapi juga pelindung dan 

pengayom. Hal inilah yang menyebabkan gagasan perempuan sebagai pemimpin dipandang 

sebagai sesuatu yang absurd. Keterbatasan ruang gerak perempuan yang berfokus di seputar 

ruang privat memberi gagasan bahwa perempuan kurang mampu menjadi pemimpin sekaligus 

pelindung dan pengayom. Selama ini perempuan diposisikan dan diperlakukakan sebagai 

surbordinat laki-laki, sehingga konsep perempuan sebagai pemimpin adalah suatu realitas yang 

sulit diterima, terlepas dari beberapa tokoh perempuan pemimpin yang berhasil menjadi 

pemimpin hebat sepanjang sejarah. 

Drama ini mengambil latar waktu di suatu waktu semasa babak revolusi bersenjata 

tengah menggelora (keterangan yang diberikan penulis di awal drama). Tidak ada keterangan 

latar waktu secara spesifik, namun bisa disimpulkan bahwa peristiwa ini terkait dengan peristiwa 

sejarah perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Begitu pula latar ruang yang 

tidak dijelaskan dengan eksplisit, hanya disebutkan bahwa peristiwa ini terjadi di dalam ruang 

pertemuan sederhana yang didirikan secara darurat yang berisikan sebuah meja, dua buah kursi 

sederhana (Soelarto, 1985: 54). Seluruh peristiwa dalam drama ini berlangsung dalam tempo 

satu hari, bahkan hanya dalam hitungan beberapa jam saja. Hal ini dapat diketahui dari 

keterangan yang diberikan penulis di awal babak ke-2, yaitu “Dalam ruang yang sama, beberapa 

jam kemudian” (Soelarto, 1985: 71). Drama ini sendiri terdiri dari dua babak. Tokoh drama ini 

terdiri dari Letnan, Mayor, Kapten, dan Kopral.  

Babak pertama dimulai dengan adegan masuknya Mayor dan Kopral ke sebuah ruangan. 

Tujuan kedatangan Mayor untuk menemui Letnan yang menjadi komandan Kompi Banteng. 

Ketika sedang menunggu Letnan, Mayor terlibat pembicaraan singkat dengan Kopral, bawahan 
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Letnan. Dari pembicaraan ini terlihat dengan jelas bahwa Mayor adalah seorang laki-laki yang 

memiliki pandangan yang merendahkan perempuan.  

Mayor:  He, tunggu dulu! Bung jadi ajudannya sudah berapa lama? 

Kopral:  Sejak dia diangkat jadi komandan Kompi Banteng. 

Mayor: Hem. Siapa yang mengusulkan pada Markas Besar Tentara untuk mengangkatnya jadi komandan 

dengan pangkat letnan. 

Kopral:  Kami sendiri, seluruh anak-buah kesatuan. 

Mayor: Kalian?! Astaga, kalian jantan-jantan yang berotot banteng mengusulkan seorang betina untuk 

menjadi komandan kesatuan kalian. Lucu sekali! (Ledak tawanya) (Soelarto, 1985: 55). 

 

Menurutnya seorang perempuan tidak pantas menjadi pemimpin sebuah pasukan, apalagi 

seluruh pasukan adalah laki-laki perkasa, para pejuang kemerdekaan yang gagah berani. 

Sangatlah tidak pantas jika mereka dipimpin oleh seorang perempuan yang lemah. Dia tidak 

terima jika harus dipimpin oleh seorang perempuan, sesuatu yang lucu (baca: absurd) baginya. 

Kepribadian Mayor yang sangat chauvinis—mengganggap laki-laki lebih unggul dari 

perempuan—tergambar jelas dalam ejekannya yang terlalu mengangungkan atribut maskulinitas 

dengan melekatkan laki-laki dengan kekuatan fisik yang lebih unggul dengan menyebut pasukan 

anak buah Letnan sebagai “jantan-jantan yang berotot banteng.” Sementara Mayor hanya 

menyebut “betina” untuk mengacu pada Letnan tanpa embel-emebl apapun. Dengan 

penghilangan pelekatan atribut feminitas yang disengaja ini, secara tersirat Mayor telah 

meneguhkan subordinasi perempuan.  

Mayor:  Tidak bisa, ini tidak bisa terjadi! Dengan alasan apa pun juga aku tidak bisa menerima 

pengangkatan seorang betina menjadi komandan kompi. Terlebih pula dengan jabatan komandan 

sektor.  

Aku komandan sektor, tidak bisa terima penghinaan total ini! (Soelarto, 1985: 56). 

 

Di dalam dunia kemiliteran pun, perempuan masih dianggap kelas dua. Hal ini terbukti 

dengan begitu sedikitnya perempuan yang menduduki jabatan tinggi di dalam hirarki kekuasaan 

di dalam dunia militer. Secara tradisional, peran gender yang berbasis dikotomi 

maskulinitas/feminitas, memposisikan laki-laki sebagai dominan dengan segala atribut 

dominasinya yang kuat, agresif, dan rasional, sementara perempuan diposisikan sebagai 

subordinat yang lemah, pasif dan emosional. Dikotomi maskulinitas/feminitas ini kemudian 

melahirkan dikotomi ruang publik/ruang privat yang memarjinalkan posisi dan peran perempuan 

dalam kehidupan. Perempuan hanya layak untuk berkecimpung di ruang privat, yakni mengurusi 

urusan rumah tangga seperti mengasuh anak, mengurus rumah, dan melayani suami. Sementara 

laki-laki lebih pantas untuk beraktivitas di ruang publik yang penuh dengan persaingan dan 

tantangan. Seringkali dikotomi inilah, yang hakikatnya hanyalah sebuah konstruksi sosial, yang 

menghambat perempuan untuk ikut bersaing dalam aktivitas-aktivitas di ruang publik dan juga 

melahirkan diskriminasi gender.  
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Diskriminasi gender ini tercermin dalam sikap Mayor yang merendahkan kemampuan 

Letnan dalam memimpin salah satu sektor hanya karena ia berjenis kelamin perempuan. 

Inferioritas perempuan dan superioritas laki-laki bersifat absolut dalam perspektif Mayor. 

Baginya, perempuan ditakdirkan hanya sebagai pendamping dan pelengkap laki-laki, terlebih 

jika perempuan itu cantik dan muda seperti Letnan. Perempuan selalu diposisikan menjadi 

obyek, jarang kalau tidak bisa dikatakan tidak pernah diposisikan sebagai subyek. Tubuh 

perempuan menjadi penanda bagi eksistensi perempuan itu, bagian krusial dari identitasnya 

sebagai manusia. Tubuh perempuan yang lembut dan terlihat rapuh menjadi justifikasi bagi 

stereotip lemahnya perempuan dan ketidakpatutan menjadi seorang pemimpin, apalagi dalam 

dunia militer yang membutuhkan tubuh yang kekar dan kuat. Kemudaan dan kecantikan Letnan 

menjadi landasan bagi Mayor untuk percaya bahwa mustahil bagi Letnan memiliki kapasitas 

sebagai pemimpin. Kecurigaan Mayor juga ditambah dengan fakta bahwa karir Letnan melesat 

begitu cepat melebihi dirinya yang seorang laki-laki, dari hanya sekedar prajurit perempuan 

biasa menjadi komandan kompi dan sektor, yang bertanggung jawab atas keputusan hidup dan 

mati ratusan bahkan mungkin ribuan prajurit di tangannya.  

Mayor:   Aku cukup toleran menghadapi kalian. Karenanya kalian masih kuberi waktu untuk berpikir. Tapi 

ingat, jangan coba-coba campuri urusan kami, bila tidak ingin kami lucuti  dengan paksa. 

Sementara akan kutunjukkan padamu, suatu demonstrasi kekuatan untuk kaulaporkan pada 

atasanmu. Sekarang ini juga akan kulancarkan serangan kilat. Mengobrak-abrik dan mengusir 

tentara penjajah dari perbatasan. Yang sanggup kami lakukan sendiri tanpa bantuan tentara 

nasional, tanpa komando seorang perempuan. 

Letnan:   Mayor, kuminta membatasi diri. Jangan mayor menghina kaumku! 

Mayor:  Menghina?! Tidak! Aku cuma nyatakan dengan tandas bahwa aku sama sekali tidak sudi diperintah 

oleh seorang perempuan, sekalipun perempuan itu berpangkat jendral. Perempuan tidak 

ditakdirkan untuk memimpin, tapi untuk dipimpin! (Soelarto, 1985: 69). 

 

Sikap Mayor yang merendahkan Letnan ini ternyata memiliki keterkaitan juga dengan 

latar belakang pribadi. Di masa lalunya, Mayor adalah salah satu dari sekian banyak pengagum 

Letnan yang dulu merupakan salah satu gadis tercantik di dalam Barisan Srikandi Laskar 

Wanita, namun sayangnya cintanya ditolak Letnan. Sakit hati dan harga diri yang terkoyak ini 

dialami lagi oleh Mayor ketika untuk kedua kalinya dia mengungkapkan perasaannya pada 

Letnan dan ditolak lagi. Dengan keyakinan bahwa perempuan lemah dan emosional, dengan licik 

Mayor berusaha memanipulasi perasaan dan harga diri Letnan yang kini menjanda karena 

suaminya telah gugur dalam pertempuran, untuk menaklukkan hati sekaligus posisi dan status 

Letnan sebagai komandan sektor. Ketegasan, ketegaran, ketabahan dan keberanian yang 

ditampilkan oleh Letnan tidak serta merta menghapus keyakinan Letnan pada inferioritas 

perempuan. Betapapun berani dan perkasanya seorang perempuan, di mata Mayor yang 

chauvinis, perempuan tetaplah membutuhkan laki-laki untuk melindungi dan memimpinnya 

dalam urusan privat maupun publik (baca: komando militer). 
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Mayor : Sentimentil? Bukankah sifat itu yang justru menentukan berhasil dan tidaknya sesuatu urusan 

pribadi. Terlebih buat seorang lelaki yang berusaha menyentuh hati wanita. 

Letnan :  Ini bukan perundingan cinta. 

Mayor :  Tapi, dari dulu sikapku padamu selalu bertolak dari itu. 

Letnan : Dulu aku menolak. Sekarang aku tetap pada pendirinku. Mari, kumohon bung jangan menyakiti 

hatiku sekali lagi.  

(Letnan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya.) 

Mayor: Wanita tetap wanita. Betapa pun perkasamu menghadapi peluru bertanding maut. Tak kuasa hatimu 

tegak disentuh kenangan kasih. 

               (Letnan membuka wajahnya dengan mata terkaca-kaca, namun ia tabah menatap Mayor) 

Letnan:   Jangan salah tafsir. 

Mayor:   Kurasa tidak. Aku tahu rawan hatimu, yang ditandai alamat pada kedua matamu itu, tertuju pada 

kenangan almarhum suamimu. Ia dengan segala keagungan kasihnya, lestari membungai 

kenangan sepanjang hidupmu. Namun, kau pun sadar kini ia Cuma satu khayali yang membekasi 

hati. Betapa pun indah dan nikmatnya suatu khayali, takkan kuasa terus menerus menahan 

tuntutan kenyataan insani. Tidakkah kau akan terima kenyataan ini? Bahwa masih ada pria yang 

sanggup menggantikan almarhum…. (Soelarto, 1985: 66-67) 

 

Gagal dalam menaklukkan hati seorang perempuan yang sekaligus seorang pemimpin, 

Mayor melancarkan aksi pamer otoritas maskulinnya dengan perintah agar Letnan tunduk di 

bawah komandonya, yang dengan tegas ditolak Letnan. Sebagai perempuan, Letnan menolak 

mentah-mentah rayuan dan intimidasi maskulin seorang laki-laki, dan sebagai pemimpin dia 

menentang otoritas kekuasaan yang coba dipaksakan oleh pemimpin lain yang membangkang 

otoritas yang lebih tinggi. Jelas terlihat bahwa Letnan memiliki kualitas dan kapabilitas yang 

cukup sebagai pemimpin, terlepas dari gendernya. Hal ini membuktikan jika perempuan diberi 

kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam memimpin, perempuan bisa menjadi pemimpin 

yang baik bahkan lebih unggul, sekaligus mematahkan mitos bahwa perempuan tidak mampu 

dan pantas menjadi pemimpin. 

Di lain pihak, Letnan adalah seorang perempuan yang berpandangan maju yang memiliki 

pendirian bahwa peran perempuan bukan hanya berkisar di ruang privat, melainkan juga di ruang 

publik yang selama ini dikuasai oleh laki-laki, dan bahwa perempuan memiliki hak yang setara 

untuk berkarir di segala lapangan pekerjaan sebagaimana laki-laki. Emansipasi perempuan di 

berbagai bidang pekerjaan turut berkontribusi dalam memajukan peradaban manusia, dan turut 

andil dalam membasmi perbudakan terhadap perempuan. 

Letnan :   Idih, mentang-mentang mayor seorang jantan ya! Lalu merasa diri jagoan! Bung penilai- 

      anmu terhadap kaumku, adalah penilaian yang kelewat kerdil, keliwat tengik. 

                      Tidak bung, sekarang kaum wanita sudah tidak lagi sudi untuk dijadikan obyek yang musti 

menyembah-nyembah memperbudakkan diri pada kaum lelaki. 

 Kami, di luar rumah tangga, punya hak sederajat dengan kalian dalam segala lapangan kerja. 

Kami berhak dan bisa pegang pimpinan yang konsekuen, juga dalam perjuangan bersenjata. 

Sekarang, besok dan seterusnya. Dan kami wanita berjuang, bukan karena pamrih untuk 

disebut Srikandi, dinamai pahlawan dan dimahkotai pangkat jendral dengan segala dekorasi 

dan tanggung jawab pada revolusi.  

Mayor :    Waduh – waduh, luar biasa revolusionernya perempuan ini. 

Letnan :    Wah – wah luar biasa – luarbiasa kerdil, tengik dan sombongnya lelaki ini!  

                   (Soelarto, 1985:69). 
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Soelarto lewat tokoh Letnan tampaknya ingin mengkritik laki-laki yang selama ini selalu 

memandang rendah perempuan yang dianggap tidak mampu untuk berkarya di bidang apa pun 

kecuali yang berkaitan dengan urusan domestik, yang seringkali dibungkus dengan istilah-istilah 

“kodrat” dan “takdir” untuk menjustifikasi posisi perempuan yang marjinal, dan selalu 

diposisikan sebagai objek bukan sebagai subjek. Meskipun Soelarto adalah seorang laki-laki, ia 

memiliki pandangan yang positif terhadap kemampuan perempuan dalam mengemban tugas dan 

menduduki posisi yang strategis yang selama ini hampir selalu dikuasai laki-laki di dalam 

masyarakat patriarkis. Dia sebut laki-laki seperti Mayor ini sebagai laki-laki yang “kerdil,” 

“tengik,” dan “sombong,” yang berarti bahwa laki-laki yang memandang perempuan lebih 

rendah, lemah dan tidak mampu menjadi pemimpin sebagai laki-laki yang berpikiran dangkal, 

sempit dan juga sombong karena merasa laki-laki selalu superior hanya karena ia berjenis 

kelamin laki-laki yang seringkali melahirkan penindasan pada perempuan. Namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa pandangan seperti ini sudah berurat berakar di dalam masyarakat sebagai 

akibat dari konstruksi sosial dan budaya yang berasal dari ideologi patriarki yaitu ideologi yang 

berdasarkan kekuasaan laki-laki dan mengakar secara sistemik pada lembaga sosial-ekonomi-

politik-budaya, yang menjadi dasar dari penindasan perempuan (Sagala dan Rozana, 2007: 42). 

Soelarto juga mengkritik orang-orang yang mengaku-aku sebagai pahlawan yang telah banyak 

berjasa bagi bangsa dan negara karena mengharapkan imbalan berupa pujian, pengakuan, tanda 

jasa, pangkat serta jabatan.  

Mayor :  Akan kuperlihatkan di hadapan mata kau, bahwa cuma lelaki yang sanggup pimpin  

     perjuangan kebebasan. 

   (Mayor terus keluar, begitu ia hilang begitu Letnan setengah memburu dan henti di ambang sambil bertolak  

    pinggang dongkol.) 

Letnan :  Heh, mentang-mentang pegang batalyon, lalu merasa diri paling jagoan, paling berjasa.  

     Heh! (Soelarto, 1985: 70) 

 

Tokoh Mayor memiliki karakter yang sombong yang terlihat dari sikapnya yang selalu 

membangga-banggakan diri paling berjasa bagi perjuangan revolusi. Sikap sombongnya ini yang 

melatarbelakangi pembangkangannya pada perintah yang dikeluarkan dari Markas Besar Tentara 

Nasional untuk bergabung secara sukarela di bawah pimpinan Letnan sebagai pemimpin yang 

ditunjuk untuk menyatukan laskar-laskar yang ada di sektor itu. Selain tidak mau mengakui 

kepemimpinan Letnan, ia juga bahkan bermaksud untuk menguasai sektor itu. Pembangkangan 

ini terlihat dari dialog-dialog yang terjadi antara Mayor dan Kapten.  

    (Mayor sesaat memperhatikan remasan kertas yang masih belum terlepas dalam genggamannya.) 

Kapten:   Khusus untuk menghadapi perintah-perintah yang tertulis pada kertas itulah, saya kemari. 

Mayor:    Maksud bung, menolaknya? 

Kapten:   Setepat dugaan bapak. Dan saya kemari ini adalah untuk secara resmi, tegas-tegas meno- 

                   laknya. Menolak untuk menggabungkan diri pada tentara nasional. Konsekuensinya, menolak 

kedudukan selaku komandan sektor atas wilayah ini yang oleh Markas Besar Tentara sudah 

dipercayakan pada letnan wanita itu, dengan segala wewenangnya. 
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  Mayor:      Kalau begitu kita sejalan. 

         (Mayor dengan gemas merobek-robek remasan kertas, lalu dilempar ke bawah dan diinjaknya.) 

  Mayor:     Aku akan pertahankan kedudukan batalyonku sebagai kesatuan laskar pejuang yang bebas.  

Persetan dengan segala perintah Markas Besar Tentara! Dan khusus terhadap komandan betina 

itu, akan kutunjukkan padanya nanti, bahwa dialah yang musti mengakui aku sebagai komandan 

sektor ini. 

  Kapten:   Jadi bapak selain mempersetankan segala perintah Markas Besar Tentara itu, juga bermaksud 

hendak menguasai sektor ini? 

  Mayor:    Ya. Bagaimana pendapat bung. (Soelarto, 1985: 60) 

 

Sifat sombong dan kecenderungannya untuk membangkang inilah yang dimanfaatkan 

oleh Kapten. Dengan mudahnya, Mayor jatuh ke dalam perangkap Kapten yang memperalat 

dirinya dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan di sektor itu. Kapten berlagak seolah-olah 

dirinya setuju dengan Mayor yang membangkang perintah dari Markas Besar Tentara Nasional 

dan sebagai bukti dari dukungannya itu ia menyatakan bahwa dirinya dan pasukannya dengan 

sukarela bersedia begabung dengan pasukan Mayor, serta menyerahkan kewenangan dan 

tanggung jawab sektor tersebut pada Mayor. 

Kapten:    Ooo, tentu saya dukung, baik secara resmi maupun secara pribadi. Untuk lebih menguat- 

kan dukungan itu, selain pernyataan-pernyataan saya tadi, dengan ini pula saya selaku 

komandan Kompi “Garuda Hitam” menyatakan kesetiaan kami terhadap Bapak. Kami serahkan 

segala wewenang serta tanggung jawab wilayah ini kepada bapak selaku komandan Batalyon 

013. 

Mayor:      Bagus – bagus ! 

Kapten:    Cuma saja yang menjadi pemikiran saya sekarang ini, adalah konsekuensi pembangkangan 

      kesatuanku terhadap letnan wanita yang telah diberi wewenang dan kedudukan selaku  

      komandan sektor. 

Mayor:      Oho, serahkan saja soal itu padaku. Aku yang akan ambil-alih segala pertanggung jawab. 

                     Tapi bung, terus terang saja aku sendiri merasa dihadapkan kesulitan untuk bertindak secara 

militer terhadap wanita itu. Sebab dia, perempuan. Dan perempuan adalah perempuan. Dan 

perempuan itu, eh ……. (Soelarto, 1985: 61) 

 

Tokoh Letnan selain ditampilkan sebagai perempuan yang tabah dan berpandangan maju, 

juga adalah seorang pemimpin yang cerdas, tegas dan taktis. Ia mampu membaca situasi dan 

kemudian menyusun siasat yang taktis, yang pada akhirnya telah menyelamatkan dirinya dan 

pasukannya. Ketenangan dan kemampuannya menjaga moral dirinya dan pasukannya dalam 

situasi yang berbahaya, serta kecerdasan dan intuisinya yang kuat dalam memprediksi bahaya 

serta mengambil tindakan preventif menjadikannya seorang pemimpin militer yang tangguh.  

Letnan:   Celaka, kita terjebak siasat khianat. Tapi bukankah kita sudah siaga dengan kemungkinan  

seperti ini. Bukankah sudah kusiasati dengan menyembunyikan kedua regu perintis kita. 

Kopral:    Siasat kita belum tercium mereka. Kedua regu printis kita masih di pos persembunyiannya.  

  (Soelarto, 1985: 71) 

Letnan:   Siasatmu licik memang. Tapi, bung tidak ikut perhitungkan kewaspadaan kami. Hingga  

bung lupa bahwa masih ada regu perintis kami yang belum bung lucuti. Dan yang sekarang 

malah melucuti pasukanmu. 

    (Kapten mencoba menguasai perasaannya dengan melempar senyum masam, dan sedikit 

mengangkatkan kedua tangannya.) 

Kapten:   Kuakui kekalahanku. Bukankah tadi aku sudah bilang, nyonya berbakat jadi ahli-siasat  

ulung. Kuakui pula bahwa aku tidak pernah perhitungkan unsur kewaspadaan kalian. 

Selamat atas kemenangan dan kewaspadaan kalian. (Soelarto, 1985: 77-78). 
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Dalam menghadapi situasi genting, ia tetap tenang dan berpikir jernih tanpa disertai 

amarah yang meluap-luap ataupun kegentaran yang berpotensi mengaburkan jalan pikirannya 

atau yang akan membuatnya melarikan diri. 

Letnan:    Alhamdulillah. Cepat loloskan dirimu. Hubungi mereka. Selajutnya bung tahu apa yang  

musti diperbuat. 

Kopral:    Kita berdua masih sempat lolos bersama. 

Letnan:    Aku tetap di sini. Aku punya perhitungan untuk menghadapi mereka. Cepat bung  

laksanakan! Jangan kuatirkan diriku. 

Kopral:    Siap. 

  Kopral cepat pergi. Letnan tenang memasukkan blok-note dan pensil ke dalam saku kembali. Tenang 

pula menanti apa yang akan terjadi (Soelarto, 1985: 71). 

 

Karakter Letnan yang lebih mengedepankan kelogisan berpikir daripada menurutkan 

perasaan ini tentu saja berlawanan dengan stereotip yang selama ini dipercaya masyarakat bahwa 

perempuan lebih mementingkan perasaan daripada pikiran yang logis. Soelarto sebagai seorang 

penulis laki-laki tampaknya ingin menggugat stereotip yang sudah mapan di dalam masyarakat 

tentang perempuan. Di dalam banyak karya sastra, perempuan seringkali diposisikan sebagai 

korban yang membutuhkan uluran tangan laki-laki untuk menolongnya keluar dari berbagai 

masalah yang membelenggunya. Namun justru di dalam drama ini, Soelarto menjadikan tokoh 

Letnan sebagai sosok pahlawan yang telah menyelamatkan dirinya dan pasukannya sendiri. 

Tokoh Letnan juga bukanlah seorang pendendam. Terbukti bahwa dia tidak menaruh dendam 

pada Kapten yang telah mengakui bahwa dialah yang telah membunuh suami Letnan. Letnan 

mampu memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan 

pasukannya dan cita-cita revolusi yang diperjuangkannya di atas kepentingan pribadinya. Ia tetap 

mempertahankan idealisme dan etika hukum kemiliteran, meskipun dihadapkan dengan situasi 

kritis.  

Letnan:   Mayor, ini bukan soal balas-dendam. Tapi soal tanggungjawab dan pertanggung jawabnya.  

 Itulah sebabnya, aku sanggup menyisihkan keinginan pribadiku seperti keinginan bung untuk 

membalaskan dendam. Meski aku punya alasan kuat, ya sekuat alasan bung. Sebab dia 

pengkhianat itu pulalah yang telah mengaku sendiri, membunuh almarhum suamiku serta anak 

buahnya ….  

  (Mayor dan Kopral tersentak memandang Letnan yang berusaha menahan genangan pada kedua 

pelupuk matanya. Kedua lelaki itu hendak bicara, tapi Letnan cepat mendahului bicara.) 

Letnan:    Kita hukum dia secara militer dengan perlakuan wajar. Kita hukum dia bukan karena  

 dendam-dendam pribadi. Tapi semata-mata karena tindak khianatnya terhadap revolusi 

bangsanya. (Soelarto, 1985: 79). 

 

Tokoh Kopral hanya tampil sekilas-sekilas dalam drama ini. Perannya yang utama adalah 

memperjelaskan hubungan hirarki antara dirinya sebagai anak buah dari Letnan. Pandangannya 

tentang Letnan yang dia dan teman-teman sekompinya angkat sebagai komandan pasukan juga 

merupakan antitesis dari pandangan Mayor yang menganggap bahwa sebagai perempuan Letnan 

tidak pantas menjadi komandan pasukan yang terdiri dari laki-laki perkasa. Dengan kata lain, ia 
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menjadi representasi dari laki-laki yang menganggap bahwa perempuan memiliki hak yang sama 

dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan, asalkan memiliki kapabilitas untuk memimpin. 

      Kopral sesaat tampak jengkel, tapi mendadak pula ledak tawanya, hingga Mayor cepat 

menghentikan tawanya. Dan dengan kurang mengerti, menatap Kopral (Soelarto, 1985: 55). 

Mayor:    He apa yang bung tertawakan ha! 

Kopral:    Lelucon itu. 

Mayor:    Wah celaka. Jadi bung tidak merasa ya. 

Kopral:    Justru karena saya merasa sekali. 

Mayor:    Apa yang bung rasakan ha. 

Kopral:    Bapak menertawakan persoalan yang tidak bapak mengerti. Itu sama saja dengan  

menertawakan diri bapak sendiri. 

Mayor:    Tolol! Yang badut itu bung! 

Kopral:    Itulah! Bapak menganggap orang lain badut. Padahal orang yang bapak anggap badut itu   

justru menganggap bahwa yang badut adalah bapak (Soelarto, 1985: 55). 

 

Kejengkelan yang dirasakan oleh Kopral atas penghinaan yang dilontarkan Mayor 

terhadap Letnan adalah kejengkelan Soelarto atas kepicikan masyarakat terutama kaum laki-laki 

yang sering melecehkan dan merendahkan perempuan sebagai makhluk lemah dan tidak cukup 

mampu untuk menjadi pemimpin. Soelarto menertawakan laki-laki picik semacam ini dan 

menjulukinya badut karena mereka ia anggap tidak memahami perempuan dengan segala 

persoalan dan dinamikanya. Fakta bahwa perempuan turut berjuang mengangkat senjata 

melawan para penjajah, mereka kesampingkan atau tidak mereka perhitungkan dalam 

memandang perempuan yang terbukti bukanlah makhluk lemah yang selalu bergantung dan 

harus diselamatkan oleh laki-laki. 

 

D. Kesimpulan 

Drama Gempa karya B. Soelarto meskipun berlatar belakang masa revolusi 

kemerdekaan, tetapi mengandung kritik sosial yang masih relevan dengan keadaan masyarakat 

Indonesia saat ini. Soelarto juga ingin mengkritik pandangan stereotip tentang perempuan yang 

selalu digambarkan sebagai makhluk lemah yang selalu tergantung pada laki-laki, yang lebih 

mengedepankan perasaan daripada logika, dan tidak pantas menempati posisi pemimpin yang 

membawahi laki-laki. Stereotip-stereotip inilah yang seringkali menyebabkan timbulnya 

diskriminasi gender yang semakin memarjinalkan peran perempuan di ruang publik.  

Tokoh Letnan menjadi representasi perempuan pemimpin yang tangguh yang 

mematahkan mitos bahwa perempuan tidak pantas dan tidak mampu memimpin dalam dunia 

yang patriarkis. Dia membuktikan diri sebagai pemimpin yang berani, cerdas, tenang dan taktis 

dalam menghadapi kondisi yang berbahaya serta berhasil menyusun strategi perang yang sangat 

jitu yang menyelamatkan pasukannya dari pengkhiatan yang bisa berakibat sangat fatal. Dia juga 

mampu mengatasi beban psikologis dalam pengambilan keputusan yang melibatkan nyawa 

ratusan prajurit serta menjaga moral dan etika dirinya dan pasukannya dengan tidak 
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membalaskan dendam kepada Mayor serta Kapten yang mengkhianati dirinya, pasukannya, serta 

cita-cita revolusi.  
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Abstract 

 

Literary or psychological approach is often referred to as the psychoanalytic literature is one 

approach that can be used in the analysis of literary texts. Psychology is a science that examines 

the literary works of literature from the point of human behavior or mental seen from the figures 

that are present in the story, in this case does not mean just figure just analyzed, but more intrinsic 

elements help explain the role of the character's behavior. Psychology literature can be done in two 

ways: first, through the understanding of psychological theories with regard to psychoanalysis then 

conducted an analysis of a literary work. Second, by first finding a literary work as a research 

object, later determined psychological theories that are considered relevant to the analysis. In 

general, in any implementation of the psychological approach to the study of literature, drawn from 

psychoanalytic theory is only the parts that are useful and appropriate course, particularly with 

regard to the discussion of the nature and disposition of man. 

 

Keywords: psychological approach to literature, psychoanalysis, literature research. 

 

 

A. Pendahuluan 

Sastra merupakan ungkapan pribadi manusia berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, 

ide, semangat keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona 

dengan alat bahasa. Sastra juga dapat disebut produk budaya manusia yang berisi nilai-nilai yang 

hidup dan berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada di masyarakat sebagai hasil 

pengolahan jiwa pengarangnya, dihasilkan melalui suatu proses perenungan yang panjang 

mengenai hakikat hidup dan kehidupan. Sastra ditulis dengan penuh penghayatan dan sentuhan 

jiwa yang dikemas dalam imajinasi yang dalam tentang kehidupan. Dengan demikian melalui 

karya sastra, seorang menyampaikan pandangannya tentang kehidupan yang ada di sekitarnya.  

Dengan berkembangannya ilmu tentang sastra maka bukan hanya unsur-unsur yang 

terdapat di dalam sebuah karya sastra saja yang dapat dikaji atau analisis, tetapi pada saat ini 

sastra juga dapat dikaji berdasarkan faktor-faktor yang berasal dari luar sastra itu. Faktor-faktor 

dari luar karya sastra yaitu sosiologi sastra, psikologi sastra serta antropologi sastra. Sosiologi 

sastra dianalisis dalam kaitannya dengan masyarakat yang menghasilkannya sebagai latar 

belakang sosialnya. Antropologi sastra, dibangun atas dasar asumsi-asumsi genesis, dalam 

kaitannya dengan asal usul sastra. 

Khusus kajian psikologi sastra yang mana di Indonesia kurang memperlihatkan 

perkembangannya karena faktor kerumitan analisis ataupun tidak memberikan manfaat dalam 
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bidang ilmiah.  Sebenarnya psikologi sastra merupakan analisis teks dengan mempertimbangkan 

relevansi dan peranan studi psikologis yang tidak begitu rumit dan memberikan manfaat yang 

besar bagi perkembangan ilmu sastra. Artinya, psikologi turut berperan penting dalam 

penganalisisan sebuah karya sastra dengan bekerja dari sudut kejiwaan karya sastra tersebut baik 

dari unsur pengarang, tokoh, maupun pembacanya. Dengan dipusatkannya perhatian pada tokoh-

tokoh, maka akan dapat dianalisis konflik batin yang terkandung dalam karya sastra. Secara 

umum dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sastra dan psikologi sangat erat hingga 

melebur dan melahirkan ilmu baru yang disebut dengan “Psikologi Sastra”. 

Analisis teori psikologi sastra yang dilanjutkan dengan teori psikoanalisis dan 

diaplikasikan dengan meminjam teori kepribadian ahli psikologi terkenal Sigmund Freud. 

Dengan meletakkan teori Freud sebagai dasar penganalisisan, maka pemecahan masalah akan 

gangguan kejiwaan tokoh utama akan dapat dijembatani secara bertahap. Di dalam makalah ini 

akan dikaji secara terperinci tentang psikologi sastra dan pengaplikasiannya. 

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dijawab dalam pembahasan  ini, 

sebagai berikut: (1) Bagaimanakah hakikat psikologi sastra?;  (2) Bagaimanakah penelitian 

psikologi sastra?; (3) Bagaimanakah konsep umum psikoanalisis di dalam sastra?’ (4) 

Bagaimanakah manfaat psikoanalisis sastra?; (5) Bagaimanakah metode dan penerapan 

psikoanalisis dalam sastra? Kemudian, manfaat dari pembahasan ini, yaitu sebagai kajian 

teoretik yang dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kajian sastra dari sudut 

pandang psikologi sastra.  

 

B. Pembahasan 

1. Hakikat Psikologi Sastra 

Psikologi bila dilihat dari asal usul katanya, berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu dari 

kata psyche yang bermakna jiwa, roh, atau sukma dan logos yang berarti ilmu. Dari pengertian 

ini secara sempit psikologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau tingkah laku manusia 

(Minderop, 2010:3). Sedangkan sastra adalah ilmu tentang karya seni dengan tulis-menulis. 

Dengan demikian, jika diartikan secara keseluruhan, psikologi sastra merupakan ilmu yang 

mengkaji karya sastra dari sudut tingkah laku manusia atau kejiwaannya yang terlihat dari tokoh 

yang hadir dalam cerita.  

Wellek dan Warren (1995:90) mengemukakan istilah psikologi sastra mempunyai empat 

kemungkinan pengertian. Yang pertama adalah studi psikologi pengarang sebagai tipe atau 

sebagai pribadi. Yang kedua adalah studi proses kreatif. Yang ketiga studi tipe dan hukum-

hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Kemudian, yang keempat mempelajari 
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dampak sastra pada pembaca (psikologi pembaca). Pendapat Wellek dan Warren tersebut 

memberikan pemahaman akan begitu luasnya cakupan ilmu psikologi sastra. Psikologi sastra 

tidak hanya berperan dalam satu unsur saja yang membangun sebuah karya sastra. Mereka juga 

menyebutkan, “Dalam sebuah karya sastra yang berhasil, psikologi sudah menyatu menjadi 

karya seni, oleh karena itu, tugas peneliti adalah menguraikannya kembali sehingga menjadi 

jelas dan nyata apa yang dilakukan oleh karya tersebut”. 

Menurut Ratna (2004:350), “Psikologi Sastra adalah analisis teks dengan 

mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis”. Artinya, psikologi turut berperan 

penting dalam penganalisisan sebuah karya sastra dengan bekerja dari sudut kejiwaan karya 

sastra tersebut baik dari unsur pengarang, tokoh, maupun pembacanya. Dengan dipusatkannya 

perhatian pada tokoh-tokoh, maka akan dapat dianalisis konflik batin yang terkandung dalam 

karya sastra. Secara umum dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sastra dan psikologi 

sangat erat hingga melebur dan melahirkan ilmu baru yang disebut dengan “Psikologi Sastra”. 

Artinya, dengan meneliti sebuah karya sastra melalui pendekatan psikologi sastra, secara tidak 

langsung kita telah membicarakan psikologi karena dunia sastra tidak dapat dipisahkan dengan 

nilai kejiwaan yang mungkin tersirat dalam karya sastra tersebut. 

 

2. Penelitian Psikologi Sastra 

Harus kita akui, bahwa di indonesia analisis tentang psikologi sastra sangat lambat 

perkembangannya hal ini disebabkan karena: (a) Psikologi sastra seolah-olah hanya berkaitan 

dengan manusia sebagai individu, kurang memberikan peranan terhadap subjek transindividual 

sehingga analisis dianggap sempit. (b) Dikaitkan dengan tradisi intelektual, teori-teori psikologis 

sangat terbatas sehingga para sarjana sastra kurang memiliki pemahaman terhadap bidang 

psikologi sastra. (c) Berkaitan dengan masalah yang pertama dan kedua, relevansi analisis 

psikologi pada gilirannya kurang menarik minat, khususnya di kalangan mahasiswa, yang dapat 

dibuktikan dengan sedikitnya skripsi dan karya tulis yang lain yang memanfaatkan pendekatan 

psikologi sastra. 

Bagus (http://baguz01.blogspot.co.id/2012/04/pendekatan-psikologi-sastra.html) 

mengemukakan tiga alasan psikologi sastra masuk dalam kajian sastra adalah sebagai berikut: 

(1) mengetahui perilaku dan motivasi para tokoh dalam karya sastra. Langsung atau tidak 

langsung, perilaku dan motivasi para tokoh nampak juga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita juga bertemu dengan orang-orang yang 

perilaku dan motivasinya mirip dengan perilaku dan motivasi para tokoh dalam karya sastra, (2) 

mengetahui perilaku dan motivasi pengarang, dan (3) mengetahui reaksi psikologi pembaca. 

http://baguz01.blogspot.co.id/2012/04/pendekatan-psikologi-sastra.html
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Karya sastra merupakan hasil ungkapan jiwa seorang pengarang yang di dalamnya 

melukiskan suasana kejiwaan pengarang, baik suasana pikiran maupun emosi Roekan (dalam 

aminudin 1990:91). Psikologi sastra memandang bahwa karya sastra merupakan hasil kreativitas 

pengarang yang menggunakan media bahasa dan diababdikan untuk kepentingan estetik. 

Sebenarnya di dalam karya sastra memiliki aspek-aspek kejiwaan yang sangat kaya, maka 

analisis psikologi harus dimotivasi dan dikembangkan secara lebih serius lagi. Tujuan psikologi 

sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya sastra. 

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa analisis psikologi sastra sama sekali terlepas dengan 

kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan hakikatnya, karya sastra memberikan pemahaman 

terhadap masyarakat secara tidak langsung. Sebagai contoh, melalui pemahaman terhadap tokoh-

tokohnya, misalnya, masyarakat dapat memahami perubahan, kontradiksi, dan penyimpangan-

peyimpangan lain yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan psikis. 

Menurut Wellek dan Warren (1976: 81) membedakan analisis psikologis menjadi dua 

macam yaitu studi psikologi yang semata-mata berkaitan dengan pengarang. Sedangkan studi 

yang kedua berhubungan dengan inspirasi, ilham, dan kekuatan-kekuatan supranatural lainnya. 

Pada dasarnya psikologi sastra memberikan perhatian pada masalah yang kedua, yaitu 

pembicaraan dalam kaitannya dengan unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional yang terkandung di 

dalam karya sastra. Pada umumnya aspek-aspek kemanusiaan yang merupakan objek utama di 

dalam psikologi sastra, sebab semata-mata dalam diri manusia itulah, sebagai tokoh-tokoh , 

aspek kejiwaan dicangkokkan dan diinvestasikan. 

Dengan penjelasan di atas, maka penelitian psikologi sastra dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi kemudian dilakukan analisis 

terhadap suatu karya sastra. Kedua, dengan terlebih dahulu menentukan sebuah karya sastra 

sebagai objek penelitian, kemudian ditentukan teori-teori psikologi yang dianggap relevan untuk 

melakukan analisis. Pada umumnya metodologi penelitian yang pertama memiliki 

kecenderungan untuk menempatkan karya satra sebagai gejala sekunder sebab cara-cara 

penelitian yang dimaksudkan menganggap karya sastra sebagai gejala yang pasif, atau semata-

mata sebagai objek untuk mengaplikasikan teori. 

Psikologi sastra sebagaimana dimaksudkan dalam pembicaraan ini adalah cara-cara 

penelitian yang dilakukan dengan menempatkan karya sastra sebagai gejala yang dinamis. Karya 

sastralah yang menentukan teori, bukan sebaliknya. Dengan mengambil analogi hubungan antara 

psikolog dengan pasien di atas pada dasarnya sudah menjadi keseimbangan antara karya sastra 

dengan teori. 
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3. Konsep Umum Psikoanalisis dalam Sastra 

Psikoanalisis pertama kali dimunculkan oleh “Bapak Psikoanalisis” terkenal Sigmund 

Freud yang berasal dari Austria. “Psikoanalisis adalah istilah khusus dalam penelitian psikologi 

sastra” (Endraswara, 2008:196). Artinya, psikoanalisis ini banyak diterapkan dalam setiap 

penelitian sastra yang menggunakan pendekatan psikologis. Umumnya, dalam setiap 

pelaksanaan pendekatan psikologis terhadap penelitian sastra, yang diambil dari teori 

psikoanalisis ini hanyalah bagian-bagian yang berguna dan sesuai saja, terutama yang berkaitan 

dengan pembahasan sifat dan perwatakan manusia. Pembahasan sifat dan perwatakan manusia 

tersebut meliputi cakupan yang relatif luas karena manusia senantiasa menunjukkan keadaan 

jiwa yang berbeda-beda. 

Psikoanalisis juga menguraikan kelainan atau gangguan jiwa, “Namun dapat dipastikan 

bahwa psikoanalisis bukanlah merupakan keseluruhan dari ilmu jiwa, tetapi merupakan suatu 

cabang dan mungkin malahan dasar dari keseluruhan ilmu jiwa” (Hall, 1995:24). Berdasarkan 

pernyataan tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa psikoanalisis merupakan tombak 

dasar penelitian kejiwaan dalam mencapai tahap penelitian yang lebih serius, khususnya karya 

sastra dalam hal ini. Psikoanalisis dalam karya sastra berguna untuk menganalisis tokoh-tokoh 

dalam drama, novel, atau karya sastra lainnya secara psikologis. Tokoh-tokoh tersebut umumnya 

merupakan imajinasi atau khayalan pengarang yang berada dalam kondisi jiwa yang sehat 

maupun terganggu, lalu dituangkan menjadi sebuah karya yang indah. Keadaan jiwa yang sehat 

dan terganggu inilah yang menjadi cermin lahirnya karya dengan tokoh berjiwa sehat maupun 

terganggu. 

Konsep Freud yang paling mendasar adalah teorinya tentang ketidaksadaran. Dalam 

karyanya “Penulis Kreatif dan Lamunan” 1900e), Freud mengembangkan sebuah model yang 

kuat dari proses pengambilan sastra. Penulis dirangsang oleh keinginan tersebut dengan 

memperkaya secara tak sadar dari keinginan masa kecil dan mewujudkannya dalam bentuk 

sastra yang membujuk penonton/pembaca untuk mengambil teks sebagai stimulus dan 

menguraikannya dengan keinginan bawah sadar mereka. Hal ini disampaikan oleh Holland 

(1990:34) sebagai berikut: 

In “Creative Writers and Day-Dreaming” (1908e), Freud development a powerful 

model of the literary process. The writer, stimulated by a present wish, enriches it 

unconsciously with wishes from childhood and embodies it in a literary form that 

entices an audience (who in their turn take the text as stimulus and elaborate it with 

their unconscious wishes). 

 

Kemudian, Freud membagi taraf kesadaran manusia menjadi tiga lapis, yakni lapisan 

unconscious (tak sadar), lapisan preconscious (prasadar), dan lapisan conscious (sadar). Di 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

503 
 
 

antara tiga lapisan itu, tak sadar adalah bagian terbesar yang memengaruhi perilaku manusia. 

Freud menganalogikannya dengan fenomena gunung es di lautan, di mana bagian paling atas 

yang tampak di permukaan laut mewakili lapisan sadar. Prasadar adalah bagian yang turun-naik 

di bawah dan di atas permukaan. Sedangkan bagian terbesar justru yang berada di bawah laut, 

mewakili tak sadar. 

Dalam buku-bukunya yang lebih mutakhir, Freud meninggalkan pembagian lapisan 

kesadaran di atas, dan menggantinya dengan konsep yang lebih teknis. Akan tetapi, basis 

konsepnya tetap mengenai ketidaksadaran, yaitu bahwa tingkah laku manusia lebih banyak 

digerakkan oleh aspek-aspek tak sadar dalam dirinya. Pembagian itu dikenal dengan sebutan 

struktur kepribadian manusia, dan tetap terdiri atas tiga unsur yaitu id, ego dan superego yang 

awalnya dikemukakan oleh Holland (1990:38), yaitu: 

Particulary important in second-phase psychoanalysis for literary studies were the 

enlarged conception of defense, the increased interest in early, pre-oedipal child 

development, and the structural hypothesis of id, ego, and superego. 

 

Dari pendapat Holland tersebut dapat diterangkan bahwa psikoanalisis dalam studi sastra 

merupakan konsepsi yang luas dari pertahanan, peningkatan awal praoedipal perkembangan 

anak, dan hipotesis struktural dari id, ego, dan superego. Konsep pertahanan menurut Freud 

mengacu pada proses alam bawah sadar seseorang yang mempertahankannya terhadap anxitas; 

mekanisme ini melindunginya dari ancaman-ancaman eksternal atau adanya impuls-impuls yang 

timbul dari anxitas internal dengan mendistorsi realitas dengan berbagai cara (Hilgard, et al., 

dalam Minderop, 2010:29). Kemudian, penjelasan mengenai id, ego, dan superego sebagai 

berikut. 

a) Id  

Id merupakan satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir atau bawaan 

sejak lahir sebagai proses yang terjadi pada tingkat kesadaran dan tingkat yang tidak disadari 

(Podusca, 2000:78). Aspek kepribadian sepenuhnya sadar dan termasuk dari perilaku naluriah 

dan primitif. Menurut Freud, id adalah sumber segala energi psikis sehingga komponen utama 

kepribadian. Id didorong oleh prinsip kesenangan, yang berusaha untuk kepuasan segera dari 

semua keinginan dan kebutuhan. Jika kebutuhan ini tidak puas langsung, hasilnya adalah 

kecemasan negara atau ketegangan. Sebagai contoh, peningkatan rasa lapar atau haus harus 

menghasilkan upaya segera untuk makan atau minum. Id ini sangat penting awal dalam hidup, 

karena itu memastikan bahwa kebutuhan bayi terpenuhi. Jika bayi lapar atau tidak nyaman, ia 

akan menangis sampai tuntutan id terpenuhi. 
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Namun, segera memuaskan kebutuhan ini tidak selalu realistis atau bahkan mungkin. Jika 

kita diperintah seluruhnya oleh prinsip kesenangan, kita mungkin menemukan diri kita meraih 

hal-hal yang kita inginkan dari tangan orang lain untuk memuaskan keinginan kita sendiri. 

Perilaku semacam ini akan baik mengganggu dan sosial tidak dapat diterima. Menurut Freud, id 

mencoba untuk menyelesaikan ketegangan yang diciptakan oleh prinsip kesenangan melalui 

proses utama, yang melibatkan pembentukan citra mental dari objek yang diinginkan sebagai 

cara untuk memuaskan kebutuhan. 

b) Ego  

Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani suatu 

realitas. Menurut Freud, ego berkembang dari id dan memastikan bahwa dorongan dari id dapat 

dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, 

prasadar, dan tidak sadar. 

Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas, yang berusaha untuk memuaskan keinginan id 

dengan cara-cara yang realistis dan sosial yang sesuai. Prinsip realitas beratnya biaya dan 

manfaat dari suatu tindakan sebelum memutuskan untuk bertindak atas atau meninggalkan 

impuls. Dalam banyak kasus, impuls id itu dapat dipenuhi melalui proses menunda kepuasan ego 

pada akhirnya akan memungkinkan perilaku, tetapi hanya dalam waktu yang tepat dan tempat. 

Ego juga pelepasan ketegangan yang diciptakan oleh impuls yang tidak terpenuhi melalui 

proses sekunder, yang mana ego mencoba untuk menemukan objek di dunia nyata yang cocok 

dengan gambaran mental yang diciptakan oleh proses primer id. 

c) Superego  

Komponen terakhir untuk mengembangkan kepribadian adalah superego. Superego 

adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang 

kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat, kami rasa benar dan salah. Superego 

memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Idealnya, ego mencakup aturan dan standar 

untuk perilaku yang baik. Perilaku ini termasuk orang yang disetujui oleh figur otoritas orang tua 

dan lainnya. Mematuhi aturan-aturan ini menyebabkan perasaan kebanggaan, nilai, dan prestasi. 

Hati nurani mencakup informasi tentang hal-hal yang dianggap buruk oleh orang tua dan 

masyarakat. Perilaku ini sering dilarang dan menyebabkan buruk, konsekuensi atau hukuman 

perasaan bersalah dan penyesalan. Superego bertindak untuk menyempurnakan dan 

membudayakan perilaku kita. Ia bekerja untuk menekan semua yang tidak dapat diterima 

mendesak dari id dan perjuangan untuk membuat tindakan ego atas standar idealis lebih karena 

pada prinsip-prinsip realistis. Superego hadir dalam sadar, prasadar dan tidak sadar. Maka dari 

itu timbullah interaksi dari ketiga unsur unsur di atas yaitu dengan kekuatan bersaing begitu 

http://belajarpsikologi.com/psikologi-lansia
http://belajarpsikologi.com/pengertian-prestasi-belajar/
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banyak, mudah untuk melihat bagaimana konflik mungkin timbul antara ego, id dan superego. 

Freud menggunakan kekuatan ego istilah untuk merujuk kepada kemampuan ego berfungsi 

meskipun kekuatan-kekuatan duel. Seseorang dengan kekuatan ego yang baik dapat secara 

efektif mengelola tekanan ini, sedangkan mereka dengan kekuatan ego terlalu banyak atau terlalu 

sedikit dapat menjadi terlalu keras hati atau terlalu mengganggu. 

Banyak pendapat mengatakan bahwa teori Freud hanya berhasil untuk mengungkapkan 

genesis karya sastra, jadi, sangat dekat dengan penelitian proses kreatif. Relevansi teori Freud 

dianggap sangat terbatas dalam rangka memahami sebuah karya sastra. Meskipun demikian, 

menurut Milner (1992:xiii), peran teori freud tidak terbatas sebagaimana dinyatakan sebelumnya. 

Menurutnya, teori Freud memiliki inplikasi yang sangat luas tergantung bagaimana cara 

pengoprasiaannya. Disatu pihak, hubungan psikologi dengan sastra didasarkan atas pemahaman, 

bahwa sebagaimana bahasa pasien, sastra secara langsung menampilkan ketaksadaran bahasa. Di 

pihak lain menyatakan bahwa psikologi Freud memanfaatkan mimpi, fantasi, dan mite, 

sedangkan ketiga hal tersebut merupakan masalah pokok di dalam sastra. 

Hubungan yang erat antara psikoanalisis khususnya teori-teori Freud dengan sastra juga 

ditunjukkan melalui penelitiannya yang bertumpu pada karya sastra. Teori Freud dimanfaatkan 

untuk mengungkapkan berbagai gejala psikologis dibalik gejala bahasa. Oleh karena itu, 

keberhasilan penelitian tergantung dari kemampuan dalam mengungkapkan kekhasan bahasa 

yang digunakan oleh pengarang. Bagi Freud, asas psikologi adalah alam bawah sadar, yang 

didasari secara samar-samar oleh individu yang bersangkutan. Menurutnya, ketaksadaran justru 

merupakan bagian yang paling besar dan paling aktif dalam diri setiap orang. 

 

4. Kegunaan Psikoanalisis Sastra 

Psikoanalisis dapat mengklasifikasikan pengarang berdasar tipe psikologi dan tipe 

fisiologisnya. Psikoanalasisis dapat pula menguraikan kelainan jiwa bahkan alam bawah 

sadarnya. Bukti-bukti itu diambil dari dokumen di luar karya sastra atau dari karya sastra itu 

sendiri. Untuk menginteprestasikan karya sastra sebagai bukti psikologis, psikolog perlu 

mencocokannya dengan dokumen-dokumen di luar karya sastra. 

Psikoanalisis dapat digunakan untuk menilai karya sastra karena psikologi dapat 

menjelaskan proses kreatif. Misalnya, kebiasaan pengarang merevisi dan menulis kembali 

karyanya. Yang lebih bermanfaat dalam psikoanalisis adalah studi mengenai perbaikan naskah, 

koreksi, dan seterusnya. Hal itu, berguna karena jika dipakai dengan tepat dapat membantu kita 

melihat keretakan (fissure), ketidakteraturan, perubahan, dan distorsi yang sangat penting dalam 

suatu karya sastra. Psikoanalisis dalam karya sastra berguna untuk menganalisis secara 
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psikologis tokoh-tokoh dalam drama dan novel atau karya sastra lainnya. Terkadang pengarang 

secara tidak sadar maupun secara sadar dapat memasukan teori psikologi yang dianutnya. 

Psikoanalisis juga dapat menganalisis jiwa pengarang lewat karya sastranya. 

 

5. Metode dan Penerapan Psikoanalisis dalam Sastra  

Beberapa kategori yang dipakai sebagai landasan pendekatan psikoanalisis, sebagaimana 

dikemukakan oleh Holland (1990) adalah sebagai berikut: (1) histery, manic, dan schizophrenic, 

(2) Freud dan pengikutnya menambah dengan tipe perilaku birahi seperti anal, phallic, oral, 

genital, dan urethral., (3) ego-psikologi, yaitu cara yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan 

internal dan eksternal yang bisa sama dan juga berbeda untuk tiap-tiap individu., (4) defence, 

exspectation, fantasy, transformation (DEFT). Maksud dari kategori tersebut dalam konteks 

sastra adalah apakah karakter pelaku dan permasalahan-pernasalahan yang mendasari tema cerita 

melibatkan pula unsur-unsur di atas. 

Kemudian, menurut Minderop (2010:79-82) dalam menganalisis karya sastra dari sudut 

pandang psikoanalisis dapat digunakan beberapa cara yang khusus pada telaah perwatakan tetapi 

unsur instrinsik sastra yang lain pun merupakan bagian yang tak terpisahkan, yaitu: metode 

telling dan showing, teknik sudut pandang (point of view), dan teknik gaya bahasa. Berikut 

penjelasan beberapa cara analisis tersebut: 

 

a)  Metode Telling dan Showing 

Metode Telling atau metode langsung menganalisis karya sastra dari karakteristik 

penggunaan nama tokoh, karakterisasi penampilan tokoh, dan karakterisasi tuturan 

pengarang.Karakterisasi tuturan pengarang memberikan tempat yang luas dan bebas kepada 

pengarang atau narrator dalam menentukan kisahnya. Pengarang berkomentar tentang watak dan 

kepribadian para tokoh hingga menembus ke dalam pikiran, perasaan, dan gejolak batin sang 

tokoh. 

Sedangkan metode showing (tidak langsung) menganalisis karya sastra dengan melihat 

seorang pengarang menempatkan diri di luar kisahan dengan memberikan kesempatan kepada 

para tokoh untuk menampilkan perwatakan mereka melalui dialog dan action (tindakan) pada 

rangkaian cerita (teks cerita). Hal ini dapat dilihat dari tingkah laku, jatidiri penutur, lokasi dan 

situasi percakapan, jatidiri tokoh yang dituju oleh penutur, kualitas mental para tokoh, nada 

suara, penekanan, dialek, dan kosa kata para tokoh. Karakterisasi melalui tingkah laku para 

tokoh mencakup ekspresi wajah dan motivasi yang melandasi tindakan tokoh.   

Kedua metode ini dapat digunakan secara bersamaan dalam menganalisis sastra ditinjau 

dari psikologi sastra. 
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b) Teknik Sudut Pandang (Point of View) 

 Teknik sudut pandang merupakan suatu cara narasi yang menentukan posisi atau sudut 

pandang dari mana cerita disampaikan. Sudut pandang ini dapat berupa persona ketiga (dia/maha 

tahu), kata ganti orang (ia) atau mereka sebagai persona kedua, dan kata ganti orang pertama 

(aku). 

c) Gaya Bahasa 

 Teknik gaya bahasa mencakup figure bahasa antara lain: simile, metaphor, personifikasi, 

dan symbol. Dengan menggunakan gaya bahasa, pemaparan imajinatif menjadi lebih terkesan. 

Hal ini yang diungkap dari hasil analisis gaya bahasa. 

Dalam menerapkan metode psikoanalisis perlu diingat bahwa unsur psikologi membantu 

dalam menganalisis sebuah karya sastra dan hal utama adalah unsur psikologis yang terdapat 

dalam unsur-unsur karya sastra tersebut terutama unsur intrinsik berupa penokohan dan 

perwatakan yang dicerminkan atau dibantu lewat unsur-unsur intrinsik lainnya dari teks sastra 

tersebut.  

Kemudian, sebenarnya penerapan psikoanalisis dalam bidang seni, juga sastra, sudah 

dimulai oleh Freud sendiri. Karya-karya Sigmund Freud yang menyinggung bidang seni antara 

lain: 

1) L’interpretation des Reves (Interpretasi Mimpi), terbit pertama kali tahun 1899. Ini adalah 

sebuah buku klasik yang menguraikan tafsir mimpi. Buku ini merupakan landasan teoretis 

paling mendasar mengenai hubungan antara psikoanalisis dan sastra. Tulisan Freud yang 

sering dipakai sebagai landasan teoretis adalah Trois Essais sur la Theorie de la Sexualite 

(Tiga Esai tentang Teori Seksualitas), terbit tahun 1962. 

2) Delire et Reves dana la “Gradiva” de Jensen (Delir dan Mimpi dalam “La Gradiva” Karya 

Jensen. Terbit tahun 1906. Ini adalah karya paling jelas mengenai penerapan teori-teori 

psikoanalisis dalam karya sastra. Di sini Freud melakukan penelitian pada sebuah cerpen 

berjudul La Gradiva karya Jensen dan menemukan bahwa kepribadian tokoh-tokoh dan 

kejadian-kejadian dalam cerpen itu sangat sesuai dengan teori-teorinya sendiri mengenai 

kepribadian manusia. 

3) La Creation Litteraire et le reve Eveille (Penciptaan Sastra dan Mimpi dengan Mata 

Terbuka), sebuah esai yang terbit pada tahun 1908. Di sini Freud menemukan kemiripan 

antara proses penciptaan karya sastra pada sastrawan dengan kesenangan yang diperoleh 

anak-anak dalam permainan. Menurut Freud, “Penyair bertindak seperti anak-anak yang 

bermain, dan menciptakan dunia imajiner yang diperlakukannya dengan sangat serius, 
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dalam arti bahwa penyair melengkapinya dengan sejumlah besar pengaruh, seraya tetap 

membedakannya dengan tegas dari realitas.”  

4) Un Souvenir d’enfance de Leonardo de Vinci (Kenangan Masa Kanak-kanak Leonardo da 

Vinci), terbit pada 1910. Di sini Freud menganalisis kepribadian Leonardo da Vinci dari 

biografi dan karya-karya seninya, termasuk menguraikan rahasia senyuman Monna Lisa. 

Dalam buku ini pula Freud memerkenalkan sebuah konsep penting yang berpengaruh 

dalam teori kebudayaan, yaitu konsep sublimasi. 

5) Das Unheimliche (Keanehan yang Mencemaskan), terbit tahun 1919. Di sini Freud 

mengangkat sebuah efek atau kesan yang kerap dirasakan pembaca ketika menikmati karya 

sastra tertentu yang bersifat tragik atau horor, yaitu perasaan cemas, takut, atau ngeri. 

Meskipun perasaan yang mencemaskan itu muncul, anehnya pembaca tetap menyenangi 

dan menikmati karya sastra demikian. 

  Mengapa psikoanalisis bisa digunakan untuk menganalisis karya seni, khususnya sastra? 

Psikonalisis lahir dari penelitian tentang mimpi. Ketika menganalisis mimpi-mimpi pasiennya, 

Freud menemukan bahwa mimpi bekerja melalui mekanisme atau cara kerja tertentu, dan 

ternyata mekanisme mimpi itu mirip dengan pola yang terdapat dalam karya sastra. 

Mekanisme-mekanisme mimpi berikut analoginya dengan seni adalah: 

1) Kondensasi 

Kondensasi merupakan penggabungan atau penumpukan beberapa pikiran tersembunyi 

ke dalam satu imaji tunggal, atau peleburan beberapa tokoh atau hal-hal yang bersifat umum ke 

dalam satu gambar atau kata. 

Analoginya dengan sastra, misalnya dalam penciptaan tokoh dalam novel. Ketika seorang 

pengarang menciptakan tokoh, ia mengkondensasi (menggabungkan) raut muka dan sosok dari 

beberapa orang yang dikenalnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi seorang tokoh 

yang khayali atau fiksi. Begitu juga ketika pengarang itu menciptakan latar tempat, ia 

menggabungkan beberapa tempat yang ditemuinya dalam realitas ke dalam novel sehingga 

menjadi suatu tempat tersendiri yang bersifat fiktif, dan akan sia-sia jika kita mencarinya dalam 

kenyataan. 

2) Pemindahan (Displacement) 

Pemindahan adalah mimpi yang menonjolkan sesuatu yang sama sekali tidak 

berhubungan dengan isi mimpi yang harus diwujudkan. Mimpi tersebut merupakan rincian yang 

tidak berarti dan kadang-kadang bahkan merupakan kebalikan pikiran yang tersembunyi, seakan-

akan ingin menghindari mimpi itu bisa ditafsirkan. Pemindahan juga berarti menampilkan 

gambaran mimpi yang kurang berarti dan menyimpang dari isi mimpi yang pokok. Freud 
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mencontohkan: ia bermimpi tentang seorang wanita yang berusaha mendekatinya, dan wanita itu 

berseru betapa indah kedua matanya. Konon, wanita itu adalah putri seseorang yang memberi 

utang pada Freud. Setelah menganalisis mimpinya, Freud sadar bahwa komentar atas kedua 

matanya mengungkapkan situasi yang terbalik, sebab ayah wanita tersebut bukan orang yang 

menolong “untuk mata anda yang indah” (ungkapan Jerman untuk mengatakan “menolong tanpa 

pamrih”). Artinya, Freud merasa dikejar-kejar utang pada ayah wanita tersebut. 

Dalam puisi dan retorika ada yang disebut metonimi, yaitu proses penggantian suatu 

ujaran dengan penanda lain dalam satu arti berdampingan. Misalnya, menyebutkan sebagian 

sebagai ganti keseluruhan (layar untuk menyebut kapal), atau menyebutkan bahan sebagai ganti 

benda (sutera untuk menyebut pakaian wanita). 

3) Simbolisasi 

Simbolisasi adalah mimpi yang muncul dalam bentuk simbol tertentu dalam hubungan 

analogis. Menurut Freud, setiap objek yang panjang (tongkat, batang pohon, payung, senjata, 

pisau) mewakili alat kelamin laki-laki. Sedangkan setiap objek yang berbentuk lubang dan lebar 

(kotak, peti, lemari, penggorengan, gua, dan perahu) mewakili alat kelamin perempuan. 

Simbolisasi dapat disamakan dengan metafora dalam puisi, yaitu mengganti sebuah 

ujaran dengan penanda lain yang mempunyai kemiripan analogi. Misalnya, menyebut bunga 

untuk melambangkan cinta, putih sebagai lambang kesucian, atau penggunaan gaya bahasa lain. 

Bahasa puisi itu sendiri adalah bahasa yang penuh dengan metafora. 

4) Figurasi 

Figurasi adalah transformasi pikiran ke dalam gambar. Misalnya, ketika di waktu sadar 

kita menginginkan suatu benda, gambaran benda itu akan muncul dalam mimpi. Analogi figurasi 

dalam seni paling jelas tampak dalam seni lukis atau seni rupa yang lain. Akan tetapi, dalam 

sastra pun banyak terkandung unsur figurasi. 

Kemudian, psikoanalisis menyimpulkan proses kreatif (proses terciptanya) karya sastra 

terdiri dari: sublimasi, asosiasi, represi proyeksi, pengalihan, rasionalitas, reaksi formasi, regresi, 

agresi, apatis, fantasi, dan stereotype (Minderop, 2010:32-38). Akan tetapi, yang paling 

mendasar proses kreatif terbentuknya karya sastra terjadi karena sublimasi dan asosiasi dengan 

penjelasan sebagai berikut. 

a) Sublimasi 

Konsep sublimasi terkait dengan konsep ketidaksadaran. Sebagaimana telah diuraikan di 

atas, dalam lapisan tak sadar manusia terdapat id yang selalu menginginkan pemuasan dan 

kesenangan. Seringkali keinginan id itu bertentangan dengan superego maupun norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat, dan karenanya keinginan itu tidak mungkin direalisasikan, 
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kecuali orang tersebut ingin dianggap tidak sopan, jahat, cabul, dan lainnya. Akan tetapi, 

dorongan-dorongan tersebut tetap harus dipuaskan.  

Kemudian, agar dapat diterima oleh norma masyarakat, dorongan-dorongan itu lalu 

dialihkan ke dalam bentuk lain yang berbeda sama sekali, misalnya dalam bentuk karya seni, 

ilmu, atau aktivitas olah raga. Proses pengalihan dorongan id ke dalam bentuk yang dapat 

diterima masyarakat itu disebut sublimasi. 

Menurut Freud, sublimasi inilah yang menjadi akar dari kebudayaan manusia. Dalam 

sublimasi, terkandung kreativitas atau kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru. Puisi, 

novel, lukisan, teori keilmuan, aktivitas olah raga, pembuatan peralatan teknik, bahkan agama, 

sebenarnya merupakan bentuk lain dari dorongan-dorongan id yang telah dimodifikasi. 

b) Asosiasi 

Di samping tafsir mimpi, teknik terapi yang dikembangkan Freud dalam psikoanalisisnya 

adalah asosiasi bebas (free association). Asosiasi bebas adalah pengungkapan atau pelaporan 

mengenai hal apapun yang masuk dalam ingatan seseorang yang tengah dianalisis, tanpa 

menghiraukan betapa hal tersebut akan menyakitkan hati atau memalukan. Dalam situasi terapi, 

biasanya pasien berada dalam posisi berbaring santai di atas ranjang, dan terapis duduk di 

sampingnya. Terapi memerintahkan pasien untuk mengucapkan hal apapun yang terlintas dalam 

pikirannya. Jika pasien agak sulit mengatakan sesuatu, terapi bisa membantu merangsang 

asosiasi pada pikiran pasien dengan mengucapkan kata-kata tertentu. 

Asosiasi bebas, atau “asosiasi” saja, sebenarnya merupakan suatu teknik yang sudah lama 

dipraktikkan oleh para seniman dan pengarang untuk memperoleh ilham. Ketika proses 

penulisan dimulai, pengarang yang menggunakan teknik asosiasi akan menuliskan apa saja yang 

masuk ke dalam pikirannya. Setelah ilhamnya habis, barulah ia memeriksa tulisannya dan 

mengedit, menambah atau mengurangi, dan menentukan sentuhan akhir. Seringkali dalam 

melakukan asosiasi ini, pengarang mengingat-ingat segala kejadian yang pernah dialaminya, 

khususnya kejadian di masa anak-anak, atau memunculkan kembali pikiran-pikiran dan 

imajinasinya yang paling liar. Itulah dorongan id yang sedang dipanggil kembali. 

Pada sebagian pengarang, asosiasi itu dibantu pemunculannya dengan melakukan “ritual” 

tertentu, atau memilih waktu-waktu dan tempat tertentu, yang khas bagi pengarang itu sehingga 

ide atau ilhamnya mudah mengalir. Wellek dan Warren memberikan contoh-contoh menarik dari 

kebiasaan aneh para pengarang. Schiller suka menaruh apel busuk di atas meja kerjanya. Balzac 

menulis sambil memakai baju biarawan. Marcel Proust dan Mark Twain menulis sambil 

berbaring di ranjang. Sementara pengarang di negeri kita, misalnya Emha Ainun Najib suka 

menulis dengan menggunakan kertas warna-warni. Sewaktu di Bloomington, Budi Darma 
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senang berjalan-jalan tak tentu arah dan tujuan, sekadar menikmati pemandangan yang ada di 

sekelilingnya. Ada pengarang yang lebih terinspirasi kalau menulis di malam hari, ada juga yang 

lebih suka menulis di pagi hari atau senja hari. Ada yang hanya bisa menulis di tempat sepi, ada 

juga yang menulis di tempat ramai seperti di kafe. Itu semua bergantung pada kebiasaan 

pengarang yang bersangkutan. 

Beberapa penjelasan tersebut merupakan konsep-konsep psikoanalisis yang dapat 

dihubungkan dengan seni sastra. Berdasarkan teori Freud, sedikit dapat disimpulkan bahwa 

sumber ide karya seni adalah id yang berada dalam ketidaksadaran kita, dan sebagian dari 

kesadaran. Sedangkan proses munculnya ide itu dalam pikiran adalah melalui sublimasi dan 

asosiasi. 

Penerapan dan perkembangan teori psikoanalisis dalam bidang sastra secara lebih 

mendalam dilakukan oleh para ahli sastra, misalnya Charles Mauron dan Max Milner. Charles 

Mauron, kritikus sastra asal Prancis, mengembangkan suatu metode kritik sastra yang disebutnya 

psikokritik. Max Milner, seorang sarjana Jerman, telah menyusun buku yang mengelaborasi 

teori-teori Freud yang berkaitan dengan sastra, berjudul Freud et L’interpretation de la 

litterature (Freud dan Interpretasi Sastra). 

 

C. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

Psikologi sastra merupakan ilmu yang mengkaji karya sastra dari sudut tingkah laku 

manusia atau kejiwaannya yang terlihat dari tokoh yang hadir dalam cerita, dalam hal ini bukan 

berarti hanya tokoh yang hanya dianalisis, tetapi unsur intrinsik lainnya membantu menjelaskan 

peran  tingkah laku tokoh tersebut. Psikologi sastra dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi berkenaan dengan psikoanalisis kemudian 

dilakukan analisis terhadap suatu karya sastra. Kedua, dengan terlebih dahulu menentukan 

sebuah karya sastra sebagai objek penelitian, kemudian ditentukan teori-teori psikologi yang 

dianggap relevan untuk melakukan analisis. Pada umumnya, dalam setiap pelaksanaan 

pendekatan psikologis terhadap penelitian sastra, yang diambil dari teori psikoanalisis ini 

hanyalah bagian-bagian yang berguna dan sesuai saja, terutama yang berkaitan dengan 

pembahasan sifat dan perwatakan manusia. 
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2. Saran 

 Dalam menganalisis karya sastra khususnya dengan pendekatan psikologi sastra 

sebaiknya memperhatikan langkah-langkah dan unsur-unsur yang ada dalam kajian psikoanalisis 

yang dilakukan oleh Sigmund Freud. 
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Abstract 

 

The problem in this research is “ how  is the defamiliarism of the  poetry “the  tragedy Winka and 

Sihka”  written by   Sutardji CalzoumBachri?  The purpose of this study was to describe the 

defamiliarism  of the poetry “the tragedy Winka  and Sihka” written by  Sutardji Calzoum Bachri.  

The method used in this research is descriptive method. Documentation technique is used to collect 

the data. The writer used analysis work to analyze the data. After the data was analyzed, the writer 

found out that the words  used by Sutardji CalzoumBahri are not familiar called defamiliarism. 

There are only four syllables, namely; ka, win, sih, and Ku. By relying on the fourth syllable, then 

there are  seven words, namely; kawin, winka, sihka, ka, win, sih, and Ku. It can be  seen from the 

structure of this poem was different from the text in general because the expertise Sutardji 

CalzoumBachri juggling texts with the effect of sequestering and release of automation affects the 

difficulty digest the poem, and of course the words have their  own meanings. 

 

Keywords: Defamiliarism, Poetry 

 

A. Pendahuluan 

Suatu hasil karya baru dapat dikatakan memiliki nilai sastra bila didalamnya  terdapat 

kesepadanan  antara bentuk dan isinya. Sastra mampu melahirkan suatu kreasi yang indah dan 

mampu menyalurkan kebutuhan keindahan manusia. Menurut Semi (2012:1), sastra merupakan 

salah satu cabang kesenian tidak saja dinilai sebuah karya seni yang memiliki budi, imajinasi, 

dan emosi tetapi telah dianggap sebagai suatu karya kreatif yang dimanfaatkan sebagai konsumsi 

intelektual di samping konsumsi emosi. 

Menurut Miharja (2012:2) dalam kehidupan masyarakat, sastra mempunyai beberapa 

fungsi, yaitu: (1) Fungsi rekreatif, satra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi 

penikmat atau pembacanya. (2) Fungsi didaktif, sastra mampu  mengarahkan atau mendidik 

pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. (3) Fungsi 

estetis, sastra mampu memberikan keindahan bagi penikmat atau pembacanya karena sifat 

keindahannya. (4) Fungsi moralitas, sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca 

atau peminatnya sehingga tahu maoral yang baik dan buruk. Dan (5) Fungsi religious, sastra pun 

menghasilkan karya-karya yang mengandung ajaran-ajaran agama yang dapat diteladani para 

penikmat/pembaca sastra. 

Karya seni, khususnya karya sastra harus dipahami sebagai karya otonom, dan tidak 

dinilai dengan rujukan kepada kriteria atau ketentuan-ketentuan di luar dirinya.Sebuah puisi 

merupakan suatu bentuk penyajian dan penataan sejumlah pengalaman manusia yang kompleks 
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yang diungkap dalam bentuk kata.Karya sastra ini sangat banyak macam dan bentuknya, salah 

satu di antaranya adalah puisi.  Menurut Miharja (2012:3) puisi adalah bentuk sastra yang 

diuraikan menggunakan bahasa yang singkat padat dan indah. Secara implisit bahwa puisi 

sebagai bentuk sastra menggunakan bahasa sebagai media pengungkapannya, hanya saja bahasa 

puisi memiliki ciri tersendiri yakni kemampuannya mengungkap lebih intensif dan lebih banyak 

ketimbang kemampuan yang dimiliki oleh bahasa biasa yang cenderung bersifat informatif 

praktis. 

Menurut Nurlaila dan Lailasari (2008:206), puisi adalah bentuk karya sastra yang 

menggunakan kata-kata indah dan kaya makna, karya sastra yang singkat, padat dan 

menggunakan bahasa yang indah, singkat, karena diungkapkan dengan pilihan kata yang tepat 

dan tidak diuraikan secara panjang lebar seperti prosa, padat maksudnya kaya makna atau berisi, 

indah maksudnya puisi digarap dengan pilihan kata yang mengandung kekuatan rasa dan makna 

dengan pilihan kata yang menarik. 

Formalisme merupakan sebuah cara mengkaji karya sastra yang difokuskan pada bentuk 

daripada isi. Teori formalis lebih berkonsentrasi pada pembahasan fitur-fitur teks, khususnya 

properti-properti bahasa yang digunakan daripada konteks penciptaan karya dan konteks 

penerimaannya (Kosasih, E, 2012:39).Menurut Eagletton, Terry ( 1983:15) formalisme Rusia 

juga memandang ’muatan’ kemanusiaan (emosi-emosi, ide-ide, dan realitas pada umumnya) 

tidak mempunyai makna sastra dalam dirinya, melainkan sekedar menyediakan sebuah konteks 

untuk memfungsikan ’sarana-sarana’ kesastraan. Ini berarti Formalisme Rusia hanya 

memandang sastra sebagai sebuah konteks kesastraan yang dapat diterima oleh penikmatnya. 

Formalisme Rusia tidak menilai bagaimana suatu karya dapat berpengaruh bagi penikmatnya 

melainkan hanya menyuguhkan suatu karya yang benar-benar sastra. Tidak menitik beratkan 

pada apa yang ingin disampaikan oleh suatu karya, atau nilai-nilai kemanusiaan apa yang ada 

dalam suatu karya bahkan apakah suatu karya itu memiliki nilai estetika atau tidak. 

Salah satu  pokok gagasan, istilah dan dalil utama formalisme adalah defamiliarisasi dan 

deotomatisasi. Menurut kaum formalis, sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan 

penggubahan bahan yang semula bersifat netral. Para pengarang menyulap teks-teks dengan efek 

mengasingkan dan melepaskannya dari otomatisasi. Proses penyulapan oleh pengarang ini 

disebut defamiliarisasi, yakni teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Istilah 

defamiliarisasi dikemukakan oleh Sjklovski untuk menyebut teknik bercerita dengan gaya 

bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya (Darma B, 2004;86). Dalam proses 

penikmatan atau pencerapan pembaca, efek deotomatisasi dirasakan sebagai sesuatu yang aneh 

atau defamiliar. Proses defamiliarisasi itu mengubah tanggapan kita terhadap dunia. 
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 Dengan teknik penyingkapan rahasia, pembaca dapat meneliti dan memahami sarana-

sarana (bahasa) yang dipergunakan pengarang (Wellek, Rena dan Austin, 1993:45). Teknik-

teknik itu misalnya menunda, menyisipi, memperlambat, memperpanjang, atau mengulur-ulur 

suatu kisah sehingga menarik perhatian karena tidak dapat ditanggapi secara otomatis. Dalam 

penelitian ini, peneliti tertarik untuk menganalisis karya sastra dari Sutardji Calzoum Bachri  

dengan judul puisi Winka dan Sihka, dengan alasan bahwa puisi memiliki karateristik dengan 

konsep defamiliarisasi. Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimanakah defamiliarisasi puisi Tragedi Winka dan Sihka karya dari  Sutardji 

Calzoum Bachri? 

 

B. Landasan Teori 

1. Formalisme Rusia 

Di bidang ilmu sastra penelitian structural  dirintis jalannya oleh kelompok peneliti Rusia 

antara 1915 dan 1930. Mereka disebut kaum Formalis dengan tokoh utama Jakobson, Shklovsky, 

Eichenbaum, Tynajanov dan lain-lain. Kaum Formalis sebagai ahli dan pengkritis sastra sangat 

erat hubungannya dengan aliran puisi modern di Rusia. Pada awalnya para formalis pertama-

tama ingin membebaskan ilmu sastera dari kungkungan ilmu-ilmu lainnya, Misalkan psikologi, 

sejarah atau penelitian kebudayaan. Mereka mencari ciri khas yang membedakan sastera dari 

ungkapan bahasa lainnya: ciri-ciri tersebut literatines “ The material of poetry is neither images 

nor emotion, but words….. poetry is verbal act “ (Bahan puisi bukanlah imaji atau emosi 

melainkan kata-kata…. Puisi adalah tindak bahasa atau kata . 

Yang terpenting menurut kaum Formalis adalah sarana-sarana yang secara distingtif 

dimanfaatkan oleh penyair : sarana-sarana dibidang bunyi (rima, matra, irama, aliterasi, dan 

asoransi, tetapi pula dibidang morfologi, sintaksis, dan semantic (Teeuw, 2003:108). 

 

2. Defamiliarisasi  

Defamiliarisasi merupakan “keganjilan” teks sastra dalam upaya menampilkan kekhasan 

karya sastra. Victor Shlovsky seperti dikutip oleh Van Luxemburg dkk. (1986:39) menyatakan 

bahwa ‘Defamiliarization is found almost everywhere form is found.’ Kutipan tersebut 

mempunyai arti bahwa Hal-hal yang sudah biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari diubah 

fungsi ataupun pemahamannya menjadi asing dan ganjil atau aneh. Tujuannya agar pembaca 

lebih tertarik pada bentuk, dan lebih menyadari hal-hal sekitarnya. 

Pada awalnya konsep defamiliarisasi digunakan oleh kaum formalis untuk 

mempertentangkan karya sastra dengan kehidupan atau kenyataan sehari-hari. Kecenderungan 

tersebut awalnya hanya digunakan dalam puisi saja, namun di kemudian hari mereka berupaya 
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untuk memadukan unsur defamiliarisasi ke dalam bentu karya sastra yang lain. Dalam kerutinan 

ajaran sehari-hari, persepsi kita dan respon kita akan realitas menjadi basi dan membosankan. 

Dengan kita masuk ke dalam kesadaran dramatik bahasa, sastra menyegarkan respon-respon 

habitual macam ini dan membuat objek menjadi lebih ‘terlibat’ (Siswantoro, 2010:23). 

Victor Borisovick Shklovsky merupakan salah seorang pelopor formalisme. Ia 

mempunyai ciri khas dalam penelitiannya terhadap karya sastra, yaitu memandang karya sastra 

berdasarkan kesastraannya dan bukan hanya sekedar isinya saja. Sifat kesastraan ini muncul 

dengan cara menyusun dan mengolah bahan cerita yang bersifat netral atau biasa (fabula). Cara 

pengolahan atau penyulapan ini akan menghasilkan karya sastra yang indah (suzjet). Yang 

dimaksud dengan Fabula adalah bahan dasar berupa jalan cerita menurut logika dan kronologi 

peristiwa, sedangkan sjuzet merupakan sarana untuk menjadikan jalan cerita menjadi “ganjil” 

atau aneh. Sementara yang dianggap sebagai penyulapan dalam prosa naratif misalnya dengan 

pemakaian bahasa dalam teks si penutur, pergeseran prespektif, pemakaian simbol-simbol dan 

juga unsur yang menyangkut ‘isi’ yang harus memberi motivasi bagi penyusun cerita. (Culler, J., 

1981:25).  

 

3.Tokoh Teori Formalisme 

Tokoh teori formalisme berasal dari Rusia yang menamakan dirinya Opayaz, berkembang 

sekitar tahun 1914-1930. Teoritis formalisme yang sangat terkenal adalah Victor Shklovsky, 

Boris Eichenbaum, Roman Jakobson, Leo Jakubinsk dan Yury Tynyanov . Boris Eichenbaum 

memberi penegasan, kaum formalis dipersatukan oleh adanya gagasan untuk membebaskan diksi 

puitik dari kekangan intelektualisme dan moralisme yang diperjuangkan dan menjadi obsesi 

kaum simbolis. Mereka berusaha untuk menyanggah prinsip-prinsip estetika subjektif yang 

didukung kaum simbolis (yang bersandar pada teori-teorinya Alexander Potebnya, seorang 

filologis Rusia yang terpengaruh Willhelm von Humboldt) dengan mengarahkan studinya itu 

pada suatu investigasi saintifik yang secara objektif mempertimbangkan fakta-fakta. Di sisi ini, 

buah pikir dan gagasan kaum formalis tidak bisa dilepaskan dari keberadaan para penyair Futuris 

Rusia yang kemunculan karya-karyanya pun merupakan reaksi untuk melakukan perlawanan 

terhadap poetika kaum simbolis tersebut (Abrams, 1981:67). 

 

4. Puisi 

  Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang 

bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh dengan makna. 

Puisi mengutamakan bunyi, bentuk dan juga makna yang hendak disampaikan. Puisi 

menyampaikaan sesuatu dengan bahasa yang sama tetapi mempunyai maksud yang lain sehingga 
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puisi berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baris-baris pada puisi 

dapat berbentuk apa saja. Hal tersebut merupakan salah satu cara penulis untuk menunjukkan 

pemikirannya.  

  Banyak konsep puisi menurut para ahli. Kosasih (2012:97), mendefinisikan puisi adalah 

bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Keindahan sebuah puisi 

disebabkan oleh diksi, majas, rima, dan irama yang terkandung dalam karya sastra itu.  Puisi 

adalah bentuk karya satra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna, karya sastra yang 

singkat, padat, dan menggunakan bahasa yang indah, singkat karena diungkapkan dengan pilihan 

kata yang tepat, maksudnya puisi digarap dengan pilihan kata yang mengandung kekuatan besar 

dan makna dengan memilih kata yang mempunyai majas, lambang, rima, sajak, dan ungkapan 

menarik  yang berbeda dengan bahasa keseharian (Laelasari dan Nurlailah, 2006:206). Senada 

apa yang dilontarkan Laelasari dan Nurlailah.  Menurut Mildore  Jarmila and Leithbridge 

(2002:142)poetry is perceived as fictional, it uses specialized language, in many cases it lacks a 

pragmatic function, it is also ambiguous. Menurut Miharja (2012:3) puisi adalah bentuk sastra 

yang diuraikan menggunakan bahasa yang singkat padat dan indah. 

  Berdasarkan pendapat tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa puisi adalah suatu 

karya sastra yang dibuat berdasarkan imajinatif seseorang dengan menampilkan sesuatu yang 

indah berupa rangkaian kata yang diatur sedemikian rupa dan memiliki maksud tertentu. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Peneliti 

menggunakan metode deskriptif untuk menelaah dan mengkaji Puisi Tragedi Winka dan Sihka 

karya dari  Sutardji CalzoumBachri sehingga diperoleh data yang objektif sesuai dengan tujuan. 

Untuk menganalis data peneliti membaca membaca kumpulan puisi Sampai karya Sutardji 

Calzoum Bachri yang akan dianalisis secara keseluruhan ; mengidentifikasi, mengklasifikasi, 

menginterpretasi dan menyimpulkan. 

 

D. Pembahasan 

Menurut kaum formalis, sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan 

penggubahan bahan yang semula bersifat netral. Para pengarang menyulap teks-teks dengan efek 

mengasingkan dan melepaskannya dari otomatisasi. Proses penyulapan oleh pengarang ini 

disebut defamiliarisasi, yakni teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Berikut ini adalah 

analisis Puisi Tragedi Winka dan Sihka karya Sutardji Calzoum Bachri. 
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Tragedi Winka dan Sihka 
kawin  

           kawin 

                      kawin 

                                 kawin 

                                            kawin 

                                                       ka  

                                                 win 

                                              ka 

                                      win 

                                  ka 

                           win 

                      ka  

              win 

         ka 

 winka 

              winka 

                           winka 

                                           sihka 

                                                    sihka 

                                                             sihka 

                                                                      sih 

                                                                  ka 

                                                             sih 

                                                        ka 

                                                   sih 

                                               ka 

                                          sih 

                                      ka 

                                 sih 

                             ka 

                                 sih 

                                      sih 

                                           sih 

                                                sih 

                                                     sih 

                                                          sih 

                                                               ka 

                                                                   Ku 

Terlihat jelas defamiliarisasi puisi  Tragedi Winka dan Sihka karya dari  Sutardji 

CalzoumBachri  Jika dilihat penggunaan diksi dan strukturnya  sangat berbeda dengan teks pada 

umumnya. Penulis menyulap teks-teks dengan efek mengasingkan dan melepaskannya dari 

otomatisasi. Proses penyulapan oleh pengarang ini disebut defamiliarisasi, yakni teknik membuat 

teks menjadi aneh dan asing sehingga kita sebagai pembaca tidak secara otomatisasi memahami 

puisi tersebut secara langsung artinya pembaca harus membaca dan memahaminya berulang-

ulang sehingga pesan yang terkandung di dalam puisi tersebut bisa dipahami. 

1. Diksi 

Terlihat jelas  didalam  puisi karangan Sutardji CalzoumBachri yang berjudul  “Tragedi 

Winka dan Sihka”  proses defamiliarisasi yakni kata-kata yang digunakan oleh penyair tidak 

akrab di telinga kita bahkan cenderung asing. Hanya terdapat empat suku kata, yakni ;ka, win, 

sih, dan Ku. Dengan mengandalkan  keempat suku kata tersebut, maka tertulislah  tujuh kata, 
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yaitu ;  kawin, winka, sihka, ka, win, sih, dan Ku.Jika dilihat dari strukturanya pun puisi ini 

berbeda dengan teks pada umumnya karna kepiawaian Sutardji CalzoumBachri  menyulap teks-

teks dengan efek mengasingkan dan melepaskannya dari otomatisasi berdampak pada kesulitan 

menyelami  isi puisi tersebut, dan tentu saja suku kata tersebut memiliki makna tersendiri. 

Pada puisi “tragedi winka dan sihka” terdapat lima bait. Puisi tersebut terdapat lima kata 

“Kawin”, sebelah suku kata “ka”, empat suku kata “win”, tiga kata “winka”, tiga kata “sihka”, 

sepuluh suku kata “sih”, dan satu suku kata “ku”.  Dalam penulisan puisi “Tragedi Winka dan 

Sihka” terdapat diksi atau pilihan kata yang tersirat didalamnya sehingga mempunyai makna 

atau arti tersendiri bagi yang membacanya. 

Pilihan kata yang ditulis oleh pengarang dalam puisi tersebut hanya menggunakan dua 

kata yaitu “kawin dan kasih”. Kata “Kawin” mengalami pembolak-balikkan kata menjadi 

“winka” sehingga mengalami perubahan makna dan bunyi. Kata “Kawin” secara gramatikal 

mempunyai makna yang artinya membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan dengan 

mengharapkan suatu kebahagiaan. Sedangkan pada kata “Kawin” jika dibolak-balikkan akan 

terbentuk menjadi kata “winka”, secara leksikal akan mengalami perubahan makna yang 

berlawanan. Dengan demikian, pada kata “kawin” berubah menjadi “winka” yang menunjukkan 

bahwa ada suatu penderitaan yang terjadi di dalam sebuah perkawinan. Kata “Kasih” juga 

mengalami pembolak-balikan kata menjadi “Sihka” yang mengalami perubahan makna yang 

berlawanan. Kata “kasih” adalah perasaan sayang (cinta, suka) kepada seseorang (KBBI). Jadi, 

makna yang berlawanan yang terdapat kata tersebut dapat diartikan menjadi sebuah pertikaian 

dan kemarahan.   

 

2. Bahasa Figuratif 

Bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan 

maksud atau  tujuan yang ada di dalam karya sastra, baik itu secara gramatikal dan leksikal. 

Bahasa figuratif dibagi menjadi dua yaitu menelaah sejauh mana gaya bahasa/majas yang 

digunakan pengarang dan bagaimana linguistik yang dipakai oleh penyair dalam menciptakan 

sebuah karya sastra. Pada puisi “Tragendi Winka dan Sihka” tidak terdapat bahasa figuratifnya, 

mengapa demikian? Karena didalam puisi tersebut hanya terdapat dua kata secara gramatikal, 

yaitu kata “Kawin” dan “Kasih” mengalami pembolak-balikkan yang dilakukan oleh pengarang 

sehingga berubah makna yang berlawanan dari arti yang sebenarnya (gramatikal). Dengan 

demikian, tidak ditemukan adanya gaya bahasa/majas yang digunakan oleh pengarang. 

Sedangkan secara linguistik (tata bahasa) hanya menggunakan dua kata yang maknanya 

mengacu pada makna yang tidak memiliki arti dari kata tersebut. Gaya bahasa yang menonjol 
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atau menyimpang dari yang biasa, menggunakan teknik cerita yang baru, membuat sesuatu yang 

umum menjadi aneh atau asing inilah yang akan membuat karya sastra itu menjadi lebih indah 

dan berseni itulah defamiliarisasi dalam  puisi karangan Sutardji CalzoumBachri yang berjudul  

“Tragedi Winka dan Sihka”. 

 

3. Pengimajian 

Imaji yang terdapat dalam puisi “Tragedi Winka dan Sihka” antara lain imaji penglihatan 

(visual) yaitu pembaca dapat melihat bagaimana pengarang menggambarkan makna puisi 

tersebut berdasarkan pilihan kata yang hanya sedikit dan tipografi yang tidak biasa dari puisi lain 

(zig-zag) menunjukkan adanya kerumitan dan ketegangan dalam sebuah hubungan suami istri. 

 

4. Kata Konkret 

Kata konkret merupakan sebagai pendukung untuk membangkitkan imajinasi (daya 

bayang) pembaca melalui lambang atau kata kiasan yang terdapat dalam puisi tersebut. melalui 

lambang atau kata kiasan, sebuah karya sastra akan bernilai estetika apabila imajinasi yang 

dipakai pengarang dapat membangkitkan gairah daya bayang seseorang bagi yang membacanya. 

Puisi “Tragedi Winka dan Sihka” terdapat suatu lambang atau kata kiasan yang menceritakan 

suatu perjalanan pernikahan yang dijalani sepasang suami istri yang berawal dari kasih sayang 

namun dalam berjalannya suatu pernikahan tersebut selalu ada saja halangan atau cobaan yang 

datang menerpa di pernikahan mereka sehingga lika-liku kehidupan rumah tangga mereka tak 

sejalan dengan harapan yang mereka inginkan yaitu menjalin bahtera rumah tangga yang 

dipenuh dengan kebahagiaan. Jadi yang tampak hanyalah sebuah pertikaian antara kedua pihak 

yang mengharuskan terjadinya sebuah perpisahan. Hal ini dapat dibuktikan pada bait pertama 

kata “kawin” mempunyai makna yang utuh tentang membentuk keluarga yang bahagia dan pada 

bait kelima kata “ku” yang berarti menyatakan dirinya sendiri.  

 

5. Verifikasi  

Ada tiga verifikasi dalam puisi ini yakni : 

a. Rima 

Dalam puisi “Tragedi Winka dan Sihka” tidak ditemukan adanya suatu rima karena 

hanya terdiri dari satu kata saja ialah pada kata “Kawin” yang dibolak-balikkan menjadi 

“Winka” dengan gaya penulisan zig-zag.  

b. Ritma 

Dalam puisi “Tragedi Winka dan Sihka” banyak terjadi pengulangan kata “Kawin” lima 

kali berturut-turut masing-masing dalam satu bait, sebelas kali pengulangan suku kata “ka”, 
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empat kali pengulangan suku kata “win”, tiga kali pengulangan suku kata “winka”, tiga kali 

pengulangan kata “sihka”, dan sepuluh kali pengulangan suku kata “sih”. 

c. Mentrum 

Mentrum adalah satuan irama yang ditentukan oleh jumlah dan tekanan suku kata dalam 

setiap baris puisi. Mentrum pada puisi “Tragedi Winka dan Sihka” terdapat tekanan satuan irama 

yang berubah-ubah. Hal ini dibuktikan di bait pertama pada kata “Kawin” menunjukkan suatu 

hubungan yang dibangun oleh seseorang dengan mengharapkan suatu kebahagiaan, lalu 

dilanjutkan di bait kedua pada kata “ ka” “win” menunjukkan mulai adanya jarak antara suami 

dan istri akibat perselisihan secara terus-menerus sehingga timbulnya gejolak rasa gelisah antara 

satu dengan yang lainnya. Pada bait ketiga sampai bait keempat terlihat ada tekanan yang 

diselimuti rasa cemas dan khawatir pada kata “ka” “sih” menunjukkan bahwa rasa kasih sudah 

berubah menjadi tersisih sehingga di baris terakhir pada kata“ku” menunjukkan bahwa dirinya 

akan sendiri menjalani sisa-sisa kehidupan yang ada. 

 

6. Tema 

Tema dalam puisi “Tragedi Winka dan Sihka” adalah perjalanan bahtera rumah tangga 

yang diawali dari sebuah kebahagian namun terjadi perselisihan, rumit dan penuh lika-liku. Hal 

ini dibuktikan dari bagaimana pengarang menggambarkan makna puisi tersebut melalui tipografi 

yang digunakan oleh pengarang. Tipografi yang berbentuk zig-zag menunjukkan adanya 

kehidupan penuh lika-liku, tak beraturan, dan rumit. 

 

7. Perasaan 

Dalam puisi “Tragedi Winka dan Sihka” pengarang menciptakan puisi lewat suasana 

perasaan penyair yang diekspresikan melalui syair yang ditulis pengarang yaitu adanya  gejolak 

batin, kekecewaan, perih, dan kegelisahan yang terjadi sehingga pembaca dapat merasakan apa 

yang dirasakan oleh pengarang. 

 

8. Amanat 

Amanat yang dapat diperoleh dari puisi “Tragedi Winka dan Sihka” yaitu bahwa 

kehidupan ini tidak akan pernah sama. Roda akan selalu berputar, terkadang berada diatas 

terkadang di bawah. Kehidupan ini tidak akan selalu senang tapi juga susah, dan bergantung 

bagaimana cara kita menyikapinya. Untuk itu, janganlah mengeluh ketika mendapatkan cobaan, 

tetap berserah diri kepada yang maha pecipta karena tidak ada cobaan yang melampaui batas 

manusia.  
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E. Simpulan dan Saran 

Terlihat jelas defamiliarisasi puisi  Tragedi Winka dan Sihka karya dari  Sutardji 

Calzoum Bachri  Jika dilihat penggunaan diksi dan strukturnya  sangat berbeda dengan teks pada 

umumnya. Penulis menyulap teks-teks dengan efek mengasingkan dan melepaskannya dari 

otomatisasi. Proses penyulapan oleh pengarang ini disebut defamiliarisasi, yakni teknik membuat 

teks menjadi aneh dan asing sehingga kita sebagai pembaca tidak secara otomatisasi memahami 

puisi tersebut secara langsung.  

Puisi “Tragedi Sihka dan Winka” memang dimaksudkan untuk menggambarkan suatu 

keadaan dalam fragmen kehidupan nyata. Kata kawin, kasih, winka, sihka, ka – win, dan ka – 

sih, ku adalah tanda-tanda bermakna, sutardji membuat puisi ini berbeda dengan puisi pada 

umumnya, yaitu dengan menggunakan hanya dua kata akan tetapi bermakna, yaitu dari dua kata 

tersebut kawin dan kasih, Sutardji membalik kata tersebut sehingga menjadi winka dan sihka dan 

dalam puisi Sutardji juga menggunakan pemenggalan kata dari kata kawin dan kasih menjadi ka-

, win-, ka-, sih- yang menurut pengarang mempunyai makna tersendiri. 
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Abstract 

 

Stilistika is in a prose style that is used specifically an author reveals something that will be raised 

by using the words beautiful. The problem in this research is how stilistika in a collection of poems 

Letters To My Son Ratih Sanggarwaty work. The purpose of this study to determine and describe 

the study stilistika contained in a collection of poems by Ruth Sanggarwaty so the results of this 

study can be useful for other researchers, teachers, and writers. The method used in this research is 

descriptive method. Sources of data in this study is the poem Letter To My Son Ratih Sanggarwaty 

works published in 2009, the first printing issued by Dian Rakyat with the number of 108 pages, 

thick 1 cm, 20.5 cm long and 14.2 cm wide. The technique used is the technique of documentation. 

Based on the results of data analysis and discussion, it can be concluded that the elements stilistika 

in style languages include the language style of rhetorical questions, rhetorical retisense, 

personification and simile, while imaging includes imaging visual, auditory imaging, motion 

imaging, imaging foretaste, and imaging feelings. Style language rhetorical question, found in the 

works with the aim to achieve a more profound effect and did not wish to have an answer. 

Retisense rhetorical style language, the points a lot to change their inexpressible feelings. Style 

personified likens inanimate objects into living matter. Simile language style, that is the words of a 

certain task as a marker keeksplisitan. Visual imaging, which provides stimulation to the senses of 

vision. Imaging hearing, expression of the poet as if pambaca hear the voice of the poet. Imaging 

motion, something that does not move but described can move. Imaging foretaste, made a foretaste 

of sensory stimulation that seems to feel something. Imaging feeling, expression by the poet 

capable of affecting the feelings of readers. Suggestions to say, that the reader should understand 

poetry through the style of language and imagery that young readers will understand what is 

conveyed by the poet. 

 

Keywords: Stylistic, Poetry, Descriptive Methods  

 

A. Pendahuluan 

Sastra adalah salah satu cabang seni di samping seni lukis, seni tari, dan seni musik. 

Sebagimana karya-karya seni lainnya, sastra merupakan produk budaya yang mengutamakan 

keindahan. Bedanya, bila seni lukis bermedium gambar, seni tari dengan gerakan, dan seni musik 

dengan bunyi-bunyian, seni sastra mediumnya berupa bahasa. Selain itu sastra adalah bentuk seni 

yang diungkapkan oleh pikiran dan perasaan manusia dengan keindahan bahasa, keaslian gagasan, 

dan kedalaman pesan. Genre sastra atau jenis sastra dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, 

yaitu sastra imajinatif dan non-imajinatif. 

Dalam praktiknya sastra non-imajinatif terdiri atas karya-karya yang berbentuk esei, kritik, 

biografi, otobiografi, dan sejarah. Yang termasuk sastra imajinatif ialah karya prosa fiksi (cerpen, 

novelet, novel, atau roman), puisi (puisi efik, puisi lirik, dan puisi dramatik), dan drama (drama 
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komedi, drama tragedi, melodrama, dan drama tragikomedi). Puisi adalah karya imajinatif yang 

menampilkan nilai-nilai keindahan.  

Sastra adalah suatu cipta seni yang kreatif. Dengan demikian, membaca dan menikmati 

sastra baik itu novel, cerpen, puisi, maupun drama berarti pengarang berusaha mengadakan dialog 

melalui cipta sastranya. Karya sastra merupakan suatu seni yang mempergunakan bahasa sebagai 

mediumnya (Pradopo, 2003:69). 

Menurut Aminudin (2011:78) bahwa setiap pengarang memiliki gaya sendiri-sendiri yang 

berbeda antara yang satu dengan yang lain. Bahkan meskipun berangkat dari gagasan-gagasan 

yang sama, bentuk penyampaiannya senantiasa berbeda. Hal demikian dalam bentuk cipta sastra 

diistilahkan individualisme, yakni keunikan seorang pengarang tidak pernah sama antara yang 

satu dan yang lain. Kecakapan dan kepandaian seorang pengarang dalam menata kata-kata yang 

menjadi jalinan sebuah kalimat demi kalimat yang indah dan menarik akan memudahkan pembaca 

untuk penikmat karya sastra memahami isi sebuah teks sastra.  Demikian pula keahlian pengarang 

untuk menjalin peristiwa dengan gaya bahasa yang enak dinikmati akan membuat pembaca karya 

sastra tenggelam dalam keasyikan menikmati karya sastra. Hal ini sejalan dengan pendapat  

Tarigan (2011:156) yang menyatakan, berhasil tidaknya seorang pengarang fiksi (cerita 

rekaan) banyaktergantungkepada kecakapan menggunakan gaya yang serasi dalam karyanya, 

maka dalam penggunaan gaya atau majas pun tidak terdapat dua pengarang yang sama, 

penggunaan gaya atau majas ini sedikitbanyak tergantung pada usia, pendidikan, pengalaman, 

temperamen, keterampilan, serta kecakapan para pelaku yang secara tidak langsung menuturkan 

cerita itu.  

Bahasa memiliki peranan penting dalam karya sastra tidak dapat dilepaskan dari masalah 

stilistika. Kajian tentang stilistika terutama berfokus pada gaya bahasa dan pencitraan pemaparan 

seorang pengarang dalam karya sastra khususnya dalam puisi Surat Untuk Anakku karya Ratih 

Sanggarwaty. 

Stilistika adalah ilmu pemanfaatan bahasa dalam karya sastra. Stilistika ada enam 

pengertian, yaitu: (a) bungkus yang membungkus inti pemikiran atau pernyataan yang telah ada 

sebelumnya, (b) pilihan di antara beragam pernyataan yang mungkin, (c) sekumpulan ciri kolektif, 

(d) penyimpangan norma atau kaidah, (e) sekumpulan ciri pribadi, dan (f) hubungan antara satuan 

bahasa yang dinyatakan dalam teks yang lebih luas dari pada sebuah kalimat (Enkvist dikutip 

Endraswara, 2008:72). Penelitian stilistika berdasarkan asumsi bahwa bahasa karya sastra 

memiliki pesan keindahan dan sekaligus membawa makna yang membuat karya sastra tersebut 

tidak menjadi hambar. Dengan bahasa, perasaan itu dapat dimengerti orang lain dengan mudah. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik  melakukan penelitian tentang stilistika pada 

kumpulan puisi Surat Untuk Anakku karya  Ratih Sanggarwaty, ditinjau dari unsur stilistika yang 

mencakup gaya bahasa dan pencitraan. Penulis memilih menganalisis puisi tersebut karena isi atau 

makna yang terkandung dalam puisi tersebut menggunakan  gaya bahasa yang indah dan memiliki 

pencitraan yang mempengaruhi perasaan dan pengimajian. 

Penulis memilih puisi dalam kumpulan puisi Surat Untuk Anakku karya Ratih 

Sanggarwaty sebagai objek penelitian ini berdasarkan alasan: (1) kumpulan puisi Surat Untuk 

Anakku karya Ratih Sanggarwaty belum pernah diteliti, khususnya dalam stilistika ditinjau dari 

unsur stilistika yang mencakup gaya bahasa (pemajasan)  dan pencitraan; (2) kumpulan puisi 

Surat Untuk Anakku karya Ratih Sanggarwaty berisi nilai dasar kehidupan keluarga yang sangat 

terasa kehangatan, kelembutan, dan kemesraannya, sehingga dapat menyentuh perasaan penyimak 

atau pembacanya dengan lebih mudah; (3) dari segi isi, gaya bahasa dan pencitraannya betul-betul 

digunakan oleh penyairnya; (4) kata-kata yang digunakan penyair bersifat lugas, sehingga penulis 

ataupun peneliti mudah memahami maknanya. 

Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah stilistika dalam kumpulan puisi Surat 

Untuk Anakku karya Ratih Sanggarwaty? Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan kajian stilistika yang mencakup gaya bahasa dan pencitraan 

dalam kumpulan puisi Surat Untuk Anaku karya Ratih Sanggarwaty. Kemudian, beberapa manfaat 

dari penelitian ini, yaitu: 1) bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pikiran atau acuan dalam mengapresiasi sastra dan menganalisis mengenai stilistika dalam 

kumpulan puisi lainnya. 2) Bagi pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan bahan tambahan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam hubungannya 

dengan stilistika. 3) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sastra 

khususnya tentang stilistika. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Puisi  

Puisi adalah hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat-syarat tertentu 

dengan menggunakan irama, sajak, dan kadang-kadang kata-kata kiasan (Tarigan, 2011:3). 

Menurut Aminuddin (2002:134), secara etimologi istilah puisi berasal dari bahasa Yunani poelma 

“membuat” atau poesis “pembuatan”, dan dalam bahasa Inggris disebut poem atau poetry puisi 

diartikan “membuat” dan “pembuatan”. karena lewat puisi pada dasarnya seorang telah 

menciptakan suatu dunia tersendiri, yang mungkin berisi pesan atau gambaran suasana-suasana 

tertentu baik fisik maupun batin. Sedangkan, menurut Pradopo (2010:3) mengemukakan bahwa 
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puisi sebagai salah satu karya seni sastra yang dapat dikaji dari bermacam-macam aspeknya, 

seperti struktur dan unsur-unsurnya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang 

mengungkapkan pengalaman penyair secara imajinatif dan disusun menurut syarat-syarat tertentu 

dengan menggunakan irama, sajak, dan kata-kata kias. 

2. Pengertian Stilistika 

“Stilistika (stylistic) adalah ilmu tentang gaya” (Ratna, 2009:3). Jabrohim (ed) (2003:161) 

mengemukakan bahwa “secara etimologis stylistics berkaitan dengan style (bahasa Inggris). Style 

artinya gaya, sedangkan stylistics dengan demikian dapat diterjemahkan sebagai ilmu tentang 

gaya. Gaya dalam kaitan ini mengacu pada pemakaian atau penggunaan bahasa dalam karya 

sastra”. Menurut Kridalaksana (2011:227) mengemukakan bahwa “stilistika (stylistics) adalah 

ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan dalam karya sastra”. Keindahan sebuah karya 

sastra sebagian besar disebabkan kemampuan penulis mengeksploitasi kelenturan bahasa sehingga 

menimbulkan kekuatan dan keindahan (Semi,  2012:102-103). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa stilistika adalah gaya dalam prosa 

yang digunakan secara khusus seorang pengarang dalam mengungkapkan sesuatu yang akan 

dikemukakan dengan mempergunakan kata-kata secara indah 

 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu” (Sugiyono, 2010:3). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan, 

menggambarkan dan menganalisis stilistika yang meliputi gaya bahasa dan pencitraan dalam 

kumpulan puisi Surat Untuk Anakku karya Ratih Sanggarwaty. 

“Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh” (Arikunto, 2010:172). Sumber data 

penelitian ini adalah puisi Surat Untuk Anakku karya Ratih Sanggarwaty. Terbitan tahun 2009, 

yang diterbitkan oleh Dian Rakyat, yang berjumlah 108 halaman, dengan panjang 21 cm, lebar 15 

cm, dan tebal 1 cm. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. 

Arikunto (2010:274) menyatakan teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya. 
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D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

a. Analisis  Gaya Bahasa Personifikasi Puisi “Daun Kering” 

 Kutipan puisi yang mengandung gaya bahasa personifikasi adalah sebagai berikut. 

Lalu kutanya pada angin yang berlalu 

Dalam kutipan puisi di atas, penyair menggunakan gaya bahasa personifikasi. Penyair 

mengambarkan seolah-olah angin yang berlalu dapat ditanya yang memiliki sifat seperti manusia. 

 

b. Analisis Gaya Bahasa Simile Puisi “Daun Kering” 

Kutipan yang mengandung gaya bahasa simile adalah sebagai berikut. 

Kuamati daun itu lantas ku tersenyum 

Daun itu bak ingatan yang selalu kau kirim. 

Meski kau telah berjarak kini. 

Meski cinta kita telah berganti benci. 

Dan meski kedekatan terasa jauh sekali. 

 Dalam kutipan puisi di atas, penyair menggunakan gaya bahasa simile. Gaya bahasa ini 

membandingkan dua hal yang hakikatnya berbeda tetapi sengaja dianggap sama, yang tampak 

pada kalimat daun itu dianggap sama dengan inggatan yang selalu kau kirim. Dari kalimat di atas 

penyair menggunakan perbandingan yang bersifat eksplisit yaitu langsung menyatakan sesuatu 

sama dengan yang lain. 

 

c. Analisis Gaya Bahasa Retorik Retisense Puisi “Kucoba Menuju” 

 Kutipan yang mengandung gaya bahasa  retorik retisense adalah sebagai berikut 

Sayapku pun telah patah 

seperti patahnya rinduku pada sang kekasih 

yang tak mampu kutuju… 

 Dalam kutipan puisi di atas, penyair menggunakan titik-titik banyak untuk menganti 

perasaan yang tidak terungkap dan pembanca dituntut untuk melengkapi dengan imajinasinya 

sendiri. Gaya bahasa tersebut tampak pada kalimat yang tak mampu kutuju… yang diakhiri dengan 

titik-titik banyak. 

 

d. Analisis Gaya Bahasa Simile Puisi “Kucoba Menuju” 

 Kutipan puisi yang mengandung gaya bahasa simile adalah sebagai berikut. 

Sayapku pun telah patah 

seperti patahnya rinduku pada sang kekasih 
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 Dalam kutipan puisi di atas, penyair menggunakan gaya bahasa simile. Tampak dalam 

kutipan di atas, penyair membandingkan  dua hal secara langsung yaitu sayapku pun telah patah 

diibaratkan patahnya rinduku pada sang kekasih. 

Analisis Pencitraan Penglihatan Puisi “Daun Kering”  

Kutipan puisi yang mengandung pencitraan penglihatan adalah sebagai berikut. 

Kuamati daun itu lantas ku tersenyum 

 Dalam kutipan puisi di atas, penyair menggambarkan seolah-olah kita melihat selembar 

daun meskipun pada kenyataannya tidak dapat dilihat. 

 

e. Analisis Pencitraan Perasaan Puisi “Daun Kering” 

 Kutipan puisi yang mengandung pencitraan perasaan adalah sebagai berikut. 

Daun itu bak ingatan yang selalu kau kirim 

Meski kau telah berjarak kini 

Meski cinta kita telah berganti benci 

Dan meski kedekatan terasa jauh sekali 

 Dalam kutipan puisi di atas, penyair menggunakan pencitraan perasaan, penyair mengajak 

pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakannya. 

 

f. Analisis Pencitraan Gerak Puisi “Daun Kering” 

Kutipan puisi yang mengandung pencitraan gerak adalah sebagai berikut. 

Lalu kutanya pada angin yang berlalu 

 Dalam kutipan puisi di atas, penyair menggunakan pencitraan gerak dan penyair 

menggambarkan sesuatu yang bergerak yaitu tampak pada kalimat lalu kutanya pada angin yang 

berlalu. 

Analisis Pencitraan  Perasaan Puisi “Kucoba Menuju” 

Kutipan puisi yang mengandung pencitraan perasaan adalah sebagai berikut. 

Sayapku pun telah patah 

seperti patahnya rinduku pada sang kekasih 

yang tak mampu kutuju… 

Dalam kutipan puisi di atas, penyair menggunakan pencitraan perasaan dan pembaca 

seolah-olah ikut merasakan  kerinduan yang begitu dalam pada sang kekasih. 
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2. Pembahasan 

a. Gaya Bahasa dan Pencitraan Puisi “Daun Kering” 

 Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti pada puisi “Daun Kering” terdapat 

gaya bahasa dan pencitraan, yaitu gaya bahasa personifikasi dan simile. sedangkan pencitraan 

yang terdapat yaitu meliputi pencitraan penglihatan, pencitraan perasaan, dan pencitraan gerak. 

Menurut Yandianto (dikutif Pariyanti, 2009:9), personifikasi adalah gaya bahasa yang 

mengumpamakan benda mati menjadi benda hidup, khususnya diumpamakan seperti manusia. 

Salah satu contoh gaya bahasa personifikasi yang terdapat pada puisi “Daun Kering” dapat dilihat 

pada kutipan berikut ini.  

lalu kutanya pada angin yang berlalu. 

 Dalam kutipan puisi di atas, penyair mengngambarkan seolah-olah angin yang berlalu 

dapat ditanya yang memiliki sifat seperti manusia. Menurut Nurgiantoro (2012:298), simile adalah 

gaya bahasa perbandingan yang langsung dan eksplisit dengan mempergunakan kata-kata tugas 

tertentu sebagai penanda keeksplisitan seperti: bagai, seperti, bagaikan, laksana, mirip, dan 

sebagainya. Salah satu contoh gaya bahasa simile yang terdapat pada puisi “ Daun Kering” dapat 

dilihat pada kutipan berikut ini. 

Daun itu bak ingatan yang selalu kau kirim 

 Dalam kutipan puisi di atas,  gaya bahasa ini membandingkan dua hal yang hakikatnya 

berbeda tetapi sengaja dianggap sama, yang tampak pada kalimat daun itu dianggap sama dengan 

inggatan yang selalu kau kirim. Pencitraan penglihatan menurut Waluyo (dikutip Pariyanti, 

2009:14) adalah pencitraan yang  menampilkan  kata atau kata-kata yang menyebabkan apa yang 

digambarkan penyair  lebih jelas seperti dapat dilihat oleh pembacanya. Salah satu contoh 

pencitraan penglihatan dalam puisi “Daun Kering” dapat dilihat pada kutipan berikut ini. 

Kau kirim daun kering kepangkuanku 

Tatkala udara Monaco sedang mengering 

Dalam kutipan puisi di atas, penyair mengngambarkan seolah-olah kita melihat daun 

kering dipangkuan dan udara Monaco sedang mengering meskipun pada kenyataannya tidak dapat 

dilihat. Menurut Waluyo (dikutip Pariyanti, 2009:16), pencitraan perasaan adalah pencitraan yang 

diungkapkan oleh penyair yang mampu mempengaruhi perasaan sehingga pembaca ikut 

terpengeruh perasannya. Salah satu contoh pencitraan perasaan dalam puisi “Daun Kering” dapat 

dilihat pada kutipan berikut ini. 

Meski kau telah berjarak kini 

Meski cinta kita telah berganti benci 

Dan meski kedekatan terasa jauh sekali 
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 Dalam kutipan puisi di atas, penyair mengajak pembaca seolah-olah ikut merasakan apa 

yang dirasakannya. Menurut Djojosuroto (dikutip Pariyanti, 2009:28), pencitraan gerak adalah 

pencitraan yang seolah-olah pembaca  merasakan ada gerak  yang ditampilkan. Salah satu  contoh 

pencitraan gerak dalam puisi “Daun Kering” dapat dilihat pada kutipan berikut ini. 

Lalu kutanya pada angin yang berlalu 

 Dalam kutipan puisi di atas, penyair menggambarkan sesuatu yang bergerak yaitu tampak 

pada kalimat lalu kutanya pada angin yang berlalu. 

 

b. Gaya Bahasa dan Pencitraan Puisi “Kucoba Menuju” 

 Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti pada puisi “Ku Coba Menuju” terdapat gaya 

bahasa dan pencitraan, yaitu gaya bahasa retorik retisense dan simile. Sedangkan pencitraan yang 

terdapat yaitu pencitraan perasaan. Menurut Pradopo (2010:97), retorik terisense adalah gaya 

bahasa yang mempergunakan titik-titik banyak untuk menggantikan perasaan yang tak 

terungkapkan. Salah satu contoh gaya bahasa retorik retisense pada puisi “Kucoba Menuju” dapat 

dilihat sebagai berikut. 

Sayapku pun telah patah 

seperti patahnya rinduku pada sang kekasih 

yang tak mampu kutuju…. 

 Dalam kutipan puisi di atas, penyair menggunakan titik-titik banyak untuk mengganti 

perasaan yang tidak terungkap dan pembaca dituntut untuk melengkapi dengan imajinasinya 

sendiri. Gaya bahasa tersebut tampak pada kalimat yang tak mampu kutuju…..yang diakhiri 

dengan titik-titik banyak. 

Menurut Nurgiantoro (2012:298), simile adalah gaya bahasa perbandingan yang langsung 

dan eksplisit dengan mempergunakan kata-kata tugas tertentu sebagai penanda keeksplisitan 

seperti: bagai, seperti, bagaikan, laksana, mirip, dan sebagainya. Salah satu contoh gaya bahasa 

simile yang terdapat pada puisi “Kocoba Menuju” dapat dilihat pada kutipan berikut ini. 

Sayapku pun telah patah  

seperti patahnya rinduku pada sang kekasih 

 Dalam kutipan puisi di atas, penyair menggunakan gaya bahasa simile yang tampak pada 

kutipan  di atas. Penyair membandingkan dua hal secara langsung yaitu sayapku pun telah patah 

seperti patahnya rinduku pada sang kasih. Menurut Waluyo (dikutip Pariyanti, 2009:16) 

mengatakan pencitraan perasaan adalah pencitraan yang diungkapkan oleh penyair yang mampu 

mempengaruhi perasaan sehingga pembaca ikut terpengaruh perasaannya. Salah satu contoh 

pencitraan perasaan yang terdapat pada puisi “Kucoba Menuju” dapat dilihat berikut ini. 
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Sayapku pun telah patah  

seperti patahnya rinduku pada sang kekasih 

yang tak mampu kutuju….. 

 Dalam kutipan puisi di atas, penyair menggunakan pencitraan perasaan dan pembaca 

seolah-olah ikut merasakan kerinduan yang begitu dalam pada sang kekasih. 

 

E. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gaya 

bahasa yang terdapat dalam kumpulan puisi Surat Untuk Anakku karya Ratih Sanggarwaty adalah 

gaya bahasa pertanyaan retorik, gaya bahasa retorik retisense, gaya bahasa personifikasi, dan gaya 

bahasa simile. Sedangkan pencitraan yang di timbulkan adalah pencitraan penglihatan, pencitraan 

pendengaran, pencitraan gerak, pencitraan pencecapan, dan pencitraan perasaan. 

 Gaya bahasa yang paling banyak digunakan adalah gaya bahasa simile yang berjumlah 

empat buah yang tersebar pada  dua puisi, yaitu Daun Kering, Kucoba Menuju,. Sedangkan gaya 

bahasa yang paling sedikit digunakan adalah gaya bahasa personifikasi yang berjumlah satu buah 

terdapat pada puisi, yaitu Daun Kering. Pencitraan yang paling banyak digunakan adalah 

pencitraan perasaan  yang berjumlah  dua buah yang tersebar pada dua puisi, yaitu Daun Kering 

dan kucoba menuju. Pencitraan yang paling sedikit digunakan adalah pencitraan gerak dan 

pencecapan yang masing-masing berjumlah satu buah yang tersebar pada puisi, yaitu Daun 

Kering. Dengan demikian, penyair lebih banyak menggunakan pencitraan dari pada gaya bahasa 

dalam mengungkapkan perasaan, pikiran, dan imajinasinya. Hal ini dikarenakan penyair 

menggunakan bahasa yang lugas. 
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Abstract 

 

The objective of this research is to do the analysis of the social value or the main character in the 

nove “Pasir Pun Enggan Berbisik” by Taufiqurrrahman Al Azizy. This research uses the qualitative 

Approach with the mothod of content analysis. The data collected in this research is the novel “ 

Pasir Pun EngganBerbisik” by Taufiqurrahman Al Azizy. The research findings of this research are 

in the form of material values, the value of vital and spiritual values. There are nine material 

values, five vital values. The value of spirituality is divided into four, namely the value of truth 

which has six values, two esthetic values, thirteen moral values  and nine religious values. Based 

on this research that the social value of the main character in the novel “Pasir Pun EngganBerbisik” 

by Taufiqurrrahman Al Azizy is mostly shown through verbal dialogues and social values of the 

main character in the form of material value, vital value and spiritual values in social life. 

 

Keywords: social values, main characters, novel.  

 

A. Pendahuluan 

Nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti nilai sosial, moral, etika, dan religius perlu 

ditanamkan kepada anak sejak dini secara efektif lewat sikap dan perilaku hidup keseharian. Hal 

itu tidak saja dapat dicontohkan orang dewasa di sekeliling anak, melainkan juga lewat bacaan 

cerita sastra yang juga menampilkan sikap dan perilaku tokoh. Sastra merupakan suatu bentuk 

komunikasi yang disampaikan dengan cara yang khas dan menolak sesuatu yang serba rutinitas 

dengan memberi kebebasan kepada pengarang untuk menuangkan kreativitas imajinasinya. 

Kreativitas pengarang dapat berasal dari pengalaman dan pemikiran pribadi terhadap lingkungan 

sekitarnya Karya sastra dapat dikelompokkan menjadi dua yakni jenis prosa dan puisi. Salah satu 

bentuk prosa diantaranya yaitu novel. Dalam novel terdapat  nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya seperti nilai pendidikan, nilai sosial, nilai religius dan juga nilai pembelajaran sebuah 

kehidupan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam novel kita dapat mengambil 

pelajaran kehidupan hal ini menjadikan novel sebagai karya yang menggugah hati para 

penikmatnya. 

Nilai sosial dalam novel biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang yang 

bersangkutan pandangan tentang nilai-nilai kebenaran, dalam hal itulah yang ingin 

disampaikannya kepada pembaca. Nilai sosial juga mengajarakan tentang baik atau buruk yang 

diterima masyarakat, pada umumnya mengenai perilaku manusia. Jika setiap karya sastra 

masing-masing mengandung nilai sosial di dalamnya, tentu banyak sekali ajaran-ajaran yang 
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dapat diambil dalam karya fiksi novel. Novel Pasir Pun Enggan Berbisik karya Taufiqurrahman 

Al Azizy menceritakan tentang seorang pemuda yang menjadi rusak  dan buruk akhlaknya 

karena kurangnya kasih sayang serta pendidikan dari ayahnya dan ditinggal mati oleh ibunya, 

bahkan sejak ia dilahirkan. Kerinduan terhadap sosok seorang ibu membuat pemuda itu 

kehilangan jati dirinya, hidupnya hanya dihambur-hamburkan untuk menuruti nafsunya. Mabuk-

mabukan, main perempuan, mengosumsi narkoba, hingga memperkosa seorang gadis yang 

sesungguhnya dicintainya. Ketika setan dan iblis telah bersekutu dalam botol-botol minuman 

keras, Reni pun jadi korban kebuasan nafsunya. Reni pun hamil dan kuliahnya pun hancur 

sampai orang tuanya pun tidak sudi menganggapnya lagi sebagai putrinya. Gambaran novel ini 

hampir mirip dengan kehidupan sosial masyarakat dan remaja saat ini.   

Novel Pasir Pun Enggan Berbisik karya Taufiqurrahman Al Azizy diharapkan mampu 

memberikan pengetahuan kepada siswa tentang nilai-nilai sosial di masyarakat. Nilai sosial 

sebagai alat ukur bagi manusia untuk mengendalikan beragam kemauan manusia yang selalu 

berubah dalam berbagai situasi. Manusia akan mempunyai gambaran tentang apa yang baik dan 

apa yang buruk, mana yang boleh dan mana yang dilarang. Novel ini menjadi penting diteliti 

karenaisi cerita yang terkandung di dalam novel iniberisikan pembelajaran kehidupan pada 

manusia untuk selalu berhati-hati dalam bersikap atau berperilaku di masyarakat. Berdasarkan 

latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul Nilai Sosial Tokoh 

Utama dalam novel Pasir Pun Enggan Berbisikkarya Taufiqurahman Al Azizy,dengan 

menganalisis Nilai Sosial Tokoh Utama dalam novel Pasir Pun Enggan Berbisik karya 

Taufiqurrahman Al Azizy; Tinjauan sosiologi sastra. 

 

B. Landasan Teori 

1. Nilai Sosial 

Nilai sosial sering dianggap sebagai hal yang berhubungan dengan masyarakat karena di 

dalam lingkungan masyarakat kita dapat memperhatikan banyak hal, seperti kehidupan sehari-

hari, norma kehidupan, moral dan ruang lingkup di dalamnya. Dalam hal ini Notonegoro dalam 

(Setiadi dan Kolip, 2013: 124) yaitu:  

a) Nilai Material, yaitu meliputi berbagai konsepsi tentang segala sesuatu yang berguna bagi 

jasmani manusia. Misalnya nilai tentang baik buruknya atau harga suatu benda yang diukur 

dengan alat ukur tertentu seperti uang, atau benda- benda berharga lainnya. Misalnya emas 

akan bernilai karena bentuk dan warnanya yang bagus dapat menjadi perhiasan bagi 

manusia. 
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b) Nilai Vital, yaitu meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang 

berguna bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Suatu benda akan dinilai dari 

daya guna yang dimiliki oleh benda tersebut, misalnya pasir akan bernilai karena digunakan 

untuk membuat konstruksi bangunan, tetapi ketika berada di gurun pasir tentu tidak bernilai 

sebab di sana pasir tidak berguna atau Kompor mempunyai nilai tertentu karena digunakan 

untuk memasak makanan. Jika kompor tersebut rusak, maka kompor menjadi tidak dapat 

digunakan. 

c) Nilai Kerohanian, yakni meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia, seperti: 

1) Nilai kebenaran, yang bersumber pada rasio (akal manusia), misalnya sesuatu itu 

dianggap benar atau salah karena akal manusia memiliki kemampuan untuk memberikan 

penilaian. 

2) Nilai keindahan, yang bersumber pada unsur perasaan, misalnya daya tarik suatu benda, 

sehingga nilai daya tarik atau pesona yang melekat pada benda tersebutlah yang dihargai. 

3) Nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak, terutama pada tingkah laku manusia 

antara penilaian perbuatan yang dianggap baik atau buruk, mulia atau hina menurut 

tatanan yang berlaku di dalam kelompok sosial tersebut. 

4) Nilai keagamaan, yang bersumber pada kitab suci wahyu Tuhan. 

 

2. Tokoh Utama 

Nurgiyantoro (2013: 177), mengungkapkan bahwa “Tokoh utama adalah tokoh yang 

diutamakan penceritaannya dalam novel yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling 

banyak di ceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Karena tokoh 

utama paling banyak diceritakan dan selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh lain, ia sangat 

menentukan perkembangan plot secara keseluruhan”. Aminuddin (2014: 79), menambahkan 

bahwa “Tokoh utama atau tokoh inti adalah seorang tokoh yang memiliki peranan penting dalam 

suatu cerita”. Sedangkan menurut Aziez dan Hasim (2015: 63),”Tokoh utama atau tokoh mayor 

adalah tokoh yang memiliki peranan penting atau utama di dalam sebuah novel”. 

Dari pendapat para ahli di atas, terdapat beberapa perbedaan pengertian mengenai, tokoh 

utama menurut nurgiyantoro dan Aminuddin, tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan; tokoh 

penting dalam suatu cerita.  Menurut Aziez dan Hasim, tokoh utama ialah tokoh yang memiliki 

peranan penting dalam sebuah novel. Ketiga perbedaan di atas terdapat persamaan tokoh utama 

yaitu sama- sama memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Oleh karena itu dapat 
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disimpulkan  bahwa tokoh utama adalah tokoh yang paling penting dan banyak diceritakan dan 

selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh lainnya. 

 

3. Novel 

  Aziez dan Hasim (2015: 2), mengungkapkan bahwa “novel merupakan suatu karya fiksi, 

yaitu karya dalam bentuk kisah atau cerita yang melukiskan tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa 

rekaan”. Pendapat tersebut  selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Aminuddin (2014: 66), 

bahwa novel adalah  “kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan 

pemeranan, latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi 

pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita”. Nurgiyantoro (2013: 11) menyatakan, Novel 

(inggris: novel), novel dianggap bersinonim dengan fiksi. Sebutan novel dalam bahasa inggris 

berasal dari bahasa italia novella (yang dalam bahasa jerman: novelle). Dewasa ini istilah novella  

dan novelle mengandung pengertian yang sama dengan istilah indonesia ‘ novellet’ (inggris 

novellete), yang berarti sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cakupan, tidak terlalu panjang, 

namun juga tidak terlalu pendek.  Berbeda dengan pendapat Kosasih (2014: 60), yang 

menyatakan bahwa “novel adalah karya imajinatif yang mengisahkan sisi utuh atas problematika 

kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh.”. Pendapat Kosasih ini menyatakanbahwa 

novel adalah karya imajinasi yang menceritakan sisi utuh permasalahan kehidupan para tokoh. 

  Dari pendapat para ahli di atas, terdapat beberapa perbedaan pengertian mengenai, novel 

menurut Aminuddin, Aziez dan Hasim, novel merupakan sebuah cerita atau karya fiksi yang di 

dalamnya dibangun oleh sebuah unsur-unsur yang dibuat sebagai hasil proses kreatif dan 

imajinasi oleh pengarangnya.  Menurut Nurgiyantoro, novel adalah sebuah karya fiksi yang 

panjang cakupannya. Menurut Kosasihnovel ialah  karya imajinasi yang menceritakan sisi utuh 

permasalahan kehidupan para tokoh. Keempat perbedaan diatas terdapat persamaannovel yaitu 

sama- sama mengungkapkan tentang sebuah karya fiksi yang didalamnya terdapat unsur-unsur 

yang dibuat sebagai hasil proses kreatif pengarangnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

novel adalah salah satu jenis ragam prosa yang pada dasarnya merupakan satu bentuk cerita 

panjang, melibatkan banyak tokoh dengan masing-masing wataknya dan merupakan suatu 

rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan manusia. 

  Menurut Nurgiyantoro (2012: 23) unsur-unsur pembangun sebuah novelterdiri atas unsur 

intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra 

daridalam sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai 

karya sastra, unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika orangmembaca karya sastra. 

Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang secara langsung turut serta membangun 
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cerita. Kepaduan antarberbagai unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah novel berwujud. 

Atau sebaliknya, jika dilihat dari sudut pembaca, unsur-unsur cerita inilah yang akan dijumpai 

jika membaca sebuah novel. Unsur yang dimaksud, untuk menyebut sebagian saja, misalnya 

peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang penceritaan, bahasa atau gaya 

bahasa, dan lain-lain. Kosasih (2014: 72) mengungkapkan bahwa “Unsur ekstrinsik adalah unsur 

luar yang berpengaruh terhadap isi novel itu. Yang termasuk ke dalam unsur luar itu adalah latar 

belakang pengarang, kondisi sosial budaya, termasuk tempat novel itu dikarang”. Disisi lain 

Nurgiyantoro (2012: 24) mengatakan : Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar 

karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya 

sastra. Ia juga dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi bangun cerita sebuah 

karya sastra, namun karya itu sendiri tidak ikut menjadi bagian di dalamnya. Walau demikian, 

unsur ekstrinsik cukup berpengaruh terhadap totalitas bangun cerita yang dihasilkan. Oleh 

karena itu, unsur ekstrinsik sebuah novel haruslah dipandang sebagai sesuatu yang penting. Ada 

beberapa yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik, yaitu biografi pengarang, keyakinan, dan 

pandangan hidup. Semua itu dapat mempengaruhi karya tulis. 

  Dari pendapat para ahli di atas, terdapat beberapa perbedaan pengertian mengenai, unsur 

ekstrinsik  Menurut Kosasih, unsur ekstrinsik adalah unsur luar yang berpengaruh terhadap isi 

novel. Menurut Aminuddin, unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang mempengaruhi bangun 

cerita sebuah karya sastra.Kedua  perbedaan di atas terdapat persamaan unsur ekstrinsik yaitu  

unsur- unsur yang berada diluar karya sastra. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa unsur 

ekstrinsik adalah unsur- unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung 

mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra. 

 

4. Pendekatan Sosiologi Sastra 

Ratna (2013: 25), berpendapat bahwa “Sosiologi sastra adalah penelitian terhadap karya 

sastra dengan mempertimbangkan keterlibatan struktur sosialnya”.  Ratna (2013: 26), 

menambahkan bahwa “Sosiologi sastra termasuk pemahaman interdisipliner, tidak hanya 

melibatkan sosiologi dan sastra, tetapi juga sejarah, psikologi dan kebudayaan”. Dari uraian di 

atas peneliti menyimpulkan bahwa lahirnya sebuah karya sastra dilatar belakangi oleh suatu 

masyarakat, begitu pun dengan sejarah dan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat tersebut. 

Pendekatan sosiologi sastra bertolak dari suatu anggapan yang diungkapkan oleh Wellek 

dan Waren (2014: 109) bahwa “Sastra ‘menyajikan kehidupan’, dan ‘kehidupan’ sebagian besar 

terdiri dari kenyataan sosial, walaupun karya sastra juga ‘meniru’ alam dan dunia subjektif 

manusia”. Dengan demikian pendekatan sosiologi sastra merupakan pendekatan sastra yang 
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mempertimbangkan segi-segi sosial dan kemasyarakatan yang tercermin dalam karya sastra. 

Pendekatan sosiologi bertujuan menjelaskan bahwa karya sastra khususnya novel yang penulis 

teliti pada hakikatnya merupakan sebuah fakta sosial yang tidak hanya mencerminkan realitas 

sosial yang terjadi di masyarakat tempat karya itu dilahirkan, melainkan juga merupakan 

tanggapan pengarang terhadap realitas sosial tersebut. 

Menurut Ian Watt Sapardi dalam (Faruk, 2012: 5), mengemukakan tiga aspek yang 

digunakan dalam pendekatan yaitu “Konteks sosial pengarang, sastra sebagai cermin 

masyarakat, fungsi sosial sastra”. Pertama, adalah konteks sosial pengarang. Hal ini 

berhubungan dengan posisi sosial pengarang dalam masyarakat dan kaitannya dengan 

masyarakat pembaca. Kedua, sastra sebagai cermin masyarakat. Maksudnya adalah sejauh mana 

sastra mencerminkan masyarakat pada waktu sastra tersebut ditulis, sejauh mana sifat pribadi 

pengarang mempengaruhi gambaran masyarakat yang ingin disampaikannya, dan sejauh mana 

genre sastra yang digunakan dapat mewakili seluruh masyarakat. Ketiga, fungsi sosial sastra. 

Dalam hubungan ini ada tiga hal yang menjadi perhatian yaitu sastra dapat berfungsi sebagai 

perombak masyarakatnya, sastra yang berfungsi sebagai penghibur saja dan sejauh mana terjadi 

sintesis kemungkinan antara keduanya. Berbeda dengan Damono dalam (Faruk, 2012: 5), 

mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga jenis pendekatan dalam sosiologi sastra, yaitu 

“sosiologi pengarang yang memasalahkan status sosial, ideologi sosial dan lain-lain yang 

menyangkut pengarang sebagai penghasil karya sastra, sosiologi karya sastra yang 

memasalahkan karya sastra itu sendiri dan sosiologi sastra yang memasalahkan pembaca dan 

pengaruh sosial karya sastra. 

 

C. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis 

isi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai sosial yang 

digambarkan dalam novel Pasir Pun Enggan Berbisik. Data dalam penelitian ini adalah novel 

“Pasir Pun Enggan Berbisik” karya Taufiqurrahman Al Azizy. 

 

D. Pembahasan 

Novel “Pasir Pun Enggan Berbisik” karya Taufiqurrahman Al Azizy. Terbit pada 

Februari 2015, diterbitkan oleh DIVA Press (Anggota IKAPI) Sampangan Gg. Perkutut No. 325-

B Jl. Wonosari Baturetno Banguntapan Yogyakarta. Novel dengan tebal 365 halaman 

menceritakan tentang seorang pemuda yang menjadi rusak  dan buruk akhlaknya karena 

kurangnya kasih sayang serta pendidikan dari ayahnya dan ditinggal mati oleh ibunya, bahkan 
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sejak ia dilahirkan. Kerinduan terhadap sosok seorang ibu membuat pemuda itu kehilangan jati 

dirinya, hidupnya hanya dihambur-hamburkan untuk menuruti nafsunya. Mabuk-mabukan, main 

perempuan, mengosumsi narkoba, hingga memperkosa seorang gadis yang sesungguhnya 

dicintainya. Ketika setan dan iblis telah bersekutu dalam botol-botol minuman keras, Reni pun 

jadi korban kebuasan nafsunya. Reni pun hamil dan kuliahnya pun hancur sampai orang tuanya 

pun tidak sudi menganggapnya lagi sebagai putrinya.  

Berdasarkan sinopsis tersebut, melalui pendekatan sosiologi sastra dengan 

memperhatikan menjelaskan bahwa karya sastra khususnya novel ini pada hakikatnya 

merupakan sebuah fakta sosial yang tidak hanya mencerminkan realitas sosial yang terjadi di 

masyarakat tempat karya itu dilahirkan, melainkan juga merupakan tanggapan pengarang 

terhadap realitas sosial tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan gambaran novel ini hampir 

mirip dengan kehidupan sosial masyarakat dan remaja saat ini. Tiga aspek yang digunakan 

dalam pendekatan sosiologi sastra pun dapat terlihat dalam novel ini yaitu, konteks sosial 

pengarang, sastra sebagai cermin masyarakat, fungsi sosial sastra. 

Berdasarkan hasil temuan analisis data terdapat sembilan nilai material, yang terdiri atas: 

nilai vital terdapat lima nilai vital, di dalam nilai kerohanian terbagi menjadi empat yaitu nilai 

kebenaran terdapat enam,  nilai keindahan terdapat dua, nilai moral terdapat tiga belas dan nilai 

keagamaan terdapat sembilan. Berdasarkan pada penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai sosial 

tokoh utama yang ada dalam novel Pasir Pun Enggan Berbisik Karya Taufiqurrahman Al Azizy 

sebagian besar ditampilkan lewat dialog-dialog verbal maupun nilai sosial dari tokoh utama 

berupa nilai material, nilai vital dan nilai kerohanian di kehidupan masyarakat.  

 

E. Simpulan 

Pendekatan sosiologi sastra merupakan pendekatan sastra yang mempertimbangkan segi-

segi sosial dan kemasyarakatan yang tercermin dalam karya sastra. Pendekatan sosiologi 

bertujuan menjelaskan bahwa karya sastra khususnya novel yang penulis teliti pada hakikatnya 

merupakan sebuah fakta sosial yang tidak hanya mencerminkan realitas sosial yang terjadi di 

masyarakat tempat karya itu dilahirkan, melainkan juga merupakan tanggapan pengarang 

terhadap realitas sosial tersebut. Dalam novel Pasir Pun Enggan Berbisik Karya Taufiqurrahman 

Al Azizy merupakan realitas sosial yang terjadi pada kehidupan saat ini, hal ini dibuktikan 

dengan hasil dari penelitian ini adalah dengan menganalisis tokoh utama yang ada dalam novel 

Pasir Pun Enggan Berbisik karya Taufiqurrahman al Azizy terdapat nilai-nilai sosial berupa nilai 

material, nilai vital dan nilai kerohanian.  
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Abstract 

 

The research in this paper is a critical discourse analysis of the characteristics of the "human 

Indonesia" by Mochtar Lubis (On April 6, 1977 in Taman Ismail Marzuki - Jakarta) in a book 

published by Yayasan Obor Indonesia, fourth printing, November 2013. While subfokus this study 

focused solely on: 1) the first feature of human Indonesia, hypocrisy or hypocrisy, and 2) the fourth 

characteristic of human Indonesia, still superstitious. Critical discourse analysis model used is a 

three-dimensional model of discourse Fairclough consisting of micro analysis (text), meso 

(discourse practice) and macro (socio-cultural practices), in which each text has three functions, 

namely representation, relationships, and identity. The findings of critical discourse analysis show 

that the series production of texts in Mochtar Lubis about Indonesian people personal streotip based 

on his direct experience and criticism. Thus, analysis of critical discourse aimed at a lecture by 

Mochtar Lubis turned out to have the condition of the fact the people that are still relevant today, 

such as 1) a hypocrite, where leaders of Indonesia are still many who have sworn positions are still 

corruption, and 2) the superstitious, many Indonesian people still like watching mystical horror 

movies. 

 

Keywords: Critical Discourse Analysis, Fairclough Model, Micro, Meso and Macro. 

 

 

A. Pendahuluan  

 Analisis wacana selalu dianalisa dengan mencermati bahasa sebagai satu kesatuan yang 

utuh. Bahasa merupakan media bagi manusia dalam berkomunikasi. Manusia menciptakan 

bahasa dalam  mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaannya. Namun demikian, saat ini definisi 

bahasa telah berkembang sesuai fungsinya bukan hanya sebagai alat berkomunikasi. Saat ini, 

bahasa telah menjadi media perantara dalam pelaksanaan kuasa melalui ideologi. Bahkan bahasa 

juga menyumbang proses dominasi terhadap orang lain oleh pihak lain (Fairclough, 1989:2).  

  Sejalan dengan pernyataan di atas, Halliday & Hasan (1978:2) juga menegaskan bahwa 

sesungguhnya bahasa bukan hanya terdiri atas kalimat, melainkan juga terdiri atas teks atau 

konteks wacana yang di dalamnya terdapat tukar-menukar maksud dalam konteks interpersonal 

antara satu dengan yang lain yang tidak nampak dalam permukaan hidden meaning. Konteks 

dalam tukar menukar maksud itu tidak bersifat kosong dari nilai sosial, tetapi sangat dipengaruhi 

oleh konteks sosial budaya masyarakatnya. 

 Saat ini ungkapan analisis wacana kritis (AWK) banyak digunakan oleh berbagai 

kalangan baik dalam studi bahasa, psikologi, komunikasi, sosiologi, sastra, dan politik. AWK 
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adalah praktik pemakaian bahasa, terutama kritik bahasa dalam wacana. Hal itu terjadi karena 

bahasa merupakan aspek sentral penggambaran suatu subjek. Lewat bahasalah tersimpan sebuah 

ideologi. Hal inilah yang dipelajari dalam analisis wacana kritis. 

 Analisis wacana kritis dalam pandangan ini menekankan pada hubungan kekuatan yang 

terjadi dalam produksi dan reproduksi makna. Menurut pandangan kritikus, seseorang tidak bisa 

disebut sebagai subjek yang netral karena pemikirannya pasti dipengaruhi oleh kekuatan sosial 

dan historis yang terjadi di masyarakat. Bahasa dalam pandangan ini merupakan representasi 

subjek tertentu, tema tertentu, dan strategistrategi tertentu. Karena itulah, dalam Pandangan 

kritis, wacana selalu melihat bahasa terlibat dalam hubungan kekuasaan. Hal inilah yang 

membuat analisis wacana dengan menggunakan wacana ini disebut analisis wacana kritis 

(critical discourse analysis). 

 Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak hanya dipahami sebagai studi bahasa, tetapi 

juga dihubungkan dengan konteks yang berarti bahwa bahasa dipakai untuk tujuan praktik 

tertentu, termasuk praktik kekuasaan. Dalam analisis wacana kritis, wacana merupakan bentuk 

dari praktik sosial yang berkaitan dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang 

membentuknya. Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor yang penting yaitu 

bagaimana penggunaan bahasa untuk melihat ketimpangan kekuasaan yang terjadi dalam 

masyarakat.  

 Kritik ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat ini disajikan dalam naskah pidato 

Ceramah budaya berjudul “Manusia Indonesia” yang dilisankan oleh Mochtar Lubis pada tahun 

1977 dan dibukukan dengan judul “Manusia Indonesia” oleh Yayasan Obor Indonesia tahun 

2001 ini masih aktual hingga kini, tugas setiap pendidik di negeri ini untuk membalik kondisi 

menjadi lebih baik dan bermartabat di mata dunia dan peradaban yang menjunjung tingi nilai-

nilai etika dan moral.  

 Kritik yang dilancarkan oleh Mochtar Lubis terhadap Manusia Indonesia adalah dengan 

mendeskripsikan dengan watak atau kepribadiannya berdasarkan dimana beliau berhadapan 

langsung dengan fakta dilapangan seperti; hipokrit, feodal, enggan bertanggung jawab, percaya 

takhayul, artistik, watak yang lemah dan boros.  

 Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis ingin mengkritik dengan 

metode AWK Fairclough untuk melihat relevansi pidato Mochtar Lubis dengan keadaan pada 

era sekarang 2016. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengangkat makalah ini dengan 

judul “Analisis Wacana Kritis dalam Ceramah "Manusia Indonesia" Karya Mochtar Lubis  (Pada 

Tanggal 6 April 1977 di Taman Ismail Marzuki – Jakarta). 
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 Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti kemukakan, maka fokus penelitian ini 

adalah analisis wacana kritis  terhadap ciri-ciri "manusia Indonesia" karya mochtar lubis  (Pada 

tanggal 6 April 1977 di Taman Ismail Marzuki – Jakarta) dalam sebuah buku yang diterbitkan 

oleh Yayasan Obor Indonesia, cetakan keempat, November 2013. Sedangkan subfokus penelitian 

ini difokuskan hanya pada:1) Ciri pertama manusia Indonesia, hipokrisi atau munafik, dan 2) 

Ciri keempat manusia Indonesia, masih percaya takhayul.  

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Analisis Wacana Kritis 

 Analisis wacana kritis adalah menguraikan relasi kuasa, dominasi dan ketimpangan yang 

diproduksi dalam  wacana, menurut van Dijk, dalam Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, dan 

Heidi E. Hamilton (2001:352-371).  Sependapat dengan van Dijk, Renkema (2004:282) dalam 

bukunya yang berjudul Introduction to Discourse Studies menambahkan bahwa wacana kritis 

merupakan refleksi relasi kuasa yang terdapat dalam masyarakat. Menurutnya analisis wacana 

kritis dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi masalah-masalah sosial, terutama masalah 

diskriminasi. Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting sebagai perwujudan 

kuasa pihak tertentu.  

 Pendekatan analisis wacana kritis van Dijk, yang dikenal dengan pendekatan kognisi 

sosial, menyertakan analisis wacana kritis terhadap kognisi pembuat wacana dalam proses 

pembentukan wacana dan juga melibatkan analisis kebahasaan secara lebih mendalam untuk 

membongkar relasi kuasa dan dominasi yang diproduksi pada wacana. 

 
2. Analisis Wacana Kritis Model Fairclough 

 Praktik analisa wacana kritis menurut merupakan tahapan yang berkaitan dengan 

bagaimana mengkritisi baik dalam pengaruh ideologi dalam memproduksi wacana seperti dalam 

media massa yang berkaitan dengan bagaimana para pekerja media (penulis berita)  

memproduksi teks. Seperti dalam analisis wacana kritis Fairclough (2001:85-167) dalam 

bukunya Critical Discourse Analysis menyatakan bahwa:  

 Penggunaan perantara dalam menghubungkan antara teks dan konteks, yakni melalui 

praktik wacana. Pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough mengklasifikasikan 

tiga dimensi wacana yang terdiri atas teks, praktik wacana dan praktik sosiokultural. 

Dimensi teks secara bersamaan memiliki tiga fungsi, yakni representasi, relasi, dan 

identitas. Fungsi representasi berkaitan erat dengan bagaimana realitas sosial 

ditampilkan dalam bentuk teks. 
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Fairclough membuat gambar model tiga dimensi sebagai berikut: 

 

   

   

                                                     Description (teks analysis) 

                                                                  Interpretation (processing analysis) 

 

 

         Explanation (sosial analysis) 

 

  Dimension of Discourse                             Dimension of Discourse Analysis 

Gambar 1. Kerangka Analisis Wacana Tiga Dimensi Fairclough (2001:85-98) 

 Berdasarkan gambar di atas, maka analisis wacana pendekatan Norman Fairclough 

yang dikenal dengan nama analisis wacana tiga dimensi. Yang dimaksud dengan analisis 

wacana tiga dimensi ini ialah analisis yang melibatkan tiga tingkat analisis: (1) analisis teks 

atau textual (mikro), yaitu pendeskripsian (description) mengenai teks; (2) analisis wacana 

atau discourse practice (meso), yaitu interpretasi (interpretation) hubungan antara proses 

produksi wacana dan teks; (3) analisis sosio-budaya atau socio-cultural practice (makro), 

yaitu penjelasan (explanation) hubungan antara proses wacana dengan proses sosial dalam 

metode Fairclough. 

 

3. Watak Manusia Hipokrit 

  Hipokrisi (kata benda), Hipokrit (kata sifat) atau disebut juga Munafik adalah secara 

terbuka menyatakan memiliki sikap atau bertingkah laku tertentu, tetapi kemudian bertindak 

dengan cara yang tidak konsisten dengan sikap atau tingkah laku tersebut. Dalam  Oxford 

Advanced Learner's Dictionary, kata "Hypocrite" (Hornby,.et.al.1974:149) didefinisikan sebagai 

"a person who pretends to have moral standards or opinions that they do not actually have”. 

[hipokrit adalah orang yang berpura-pura mempunyai standar/patokan moral atau opini yang 

sebenarnya tidak dimilikinya]. Dengan bahasa sederhana, hipokrit dapat diartikan sebagai orang 
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yang antara apa yang dikatakannya berbeda dengan perbuatan aktualnya. Paling sedikit ada tiga 

ciri atau sifat orang yang hipokrit, sebagaimana diuraikan secara singkat. Pengertian Hipkrokit 

juga diperdalam oleh Mochtar lubis (2013:18) “Hipokritis alias Munafik. Berpura-pura, lain di 

muka, lain dibelakang” Sosok atau figur manusia hipokrit, dalam pandangan ilmu jiwa modern, 

adalah sosok yang sedang sakit. Pada dirinya seolah-olah terbelah dua figur yang saling bertikai 

dalam satu tubuh. Figur yang satu menggambarkan dirinya berdasarkan tampilan-tampilan 

eksoterus luarnya, yang bisa terlihat dan terdengar oleh orang lain, misalnya pakaian, perkataan 

dan senyumannya. Figur yang lain adalah mencerminkan sifat indoteris dalamnya, yang tak 

dapat diketahui oleh siapapun. Akibat pertikaian figur kepribadian ini, seorang yang hipokrit 

akan menampakkan profil kepribadian negatif yang akan merugikan orang lain dan dirinya 

sendiri. 

 

4. Watak Manusia Percaya Takhayul 

 Menurut Michael Shermer (2002:275)  dalam buku karangannya yang berjudul Why 

People Believe Weird Things? Menyatakan bahwa penyebab  orang percaya takhayul 

superstitious adalah , 

Apa yang terjadi dalam budaya kita dan berpikir kearah menuju keyakinan seperti itu? 

Teori disodorkan  secara skeptis dari para pemikir ilmuwan : tidak ada pendidikan, salah 

dalam pendidikan, kurangnya pemikiran kritis, munculnya kepercayaan, penurunan 

kepercayaan, pengkultusan agama tradisional, takut dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, tayangan televisi mengulas kembali gambaran pada jaman kuno pada abad 

kegelapan, tidak cukup membaca, membaca buku yang salah, orangtua miskin, guru yang 

buruk, dan pengasuhan orang tua yang kurang dan kebodohan.  

 

 Selanjutnya,  ciri-ciri watak kepercayaan manusia Indonesia terhadap takhayul   juga 

dideskripsikan oleh Mochtar lubis (op.cit., h. 18). “Manusia Indonesia percaya bahwa batu, 

gunung, pantai, sungai, danau, karang, pohon, patung, bangunan, keris, pisau, pedang, itu punya 

kekuatan gaib, keramat, dan manusia harus mengatur hubungan ini semua.”  

 Berdasarkan ahli para budayawan dan psikolog di atas yang menyebabkan manusia itu 

percaya takhayul adalah karena kebiasaan zaman purbakala yang mengarahkan mengarahkan 

pada munculnya berbagai ritual seperti memakai jimat pelindung, takut "pertanda buruk", dan 

sebagainya. Hal-hal tersebut menekankan fakta, bahwa orang sering kali mencari hubungan yang 

tidak ada antara kejadian-kejadian dalam kehidupan mereka, dan percaya bahwa ada mekanisme 

rahasia terhadap aturan nasib seseorang yang menjadikan salah satu kebutuhan psikologis yang 

melekat dalam diri seseorang.  
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C. Metodologi Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang analisis 

wacana kritis dengan model Fairclough terhadap ceramah Mochtar Lubis, sedangkan tujuan 

penelitian secara  khusus yaitu untuk: 1) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang 

ciri manusia Indonesia yang pertama, hipokrisi atau munafik dengan menggunakan analisis wacana kritis 

model Fairclough; 2) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang ciri manusia Indonesia 

yang keempat, percaya takhayul dengan menggunakan analisis wacana kritis model Fairclough. 

 Peneliti memilih dua dari dua belas ciri manusia Indonesia yaitu hipokrit dan percaya 

takhayul, yang berasal dari buku Mochtar Lubis. Manusia Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka 

Obor, 2013. Kemudian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi 

(content analysis). Menurut Emzir (2012:283-284) analisis isi merupakan suatu analisis 

mendalam yang dapat menggunakan teknik kuantitatif, maupun kualitatif terhadap pesan-pesan 

menggunakan metode ilmiah dan tidak terbatas pada jenis-jenis variabel yang dapat diukur atau 

konteks tempat pesan-pesan diciptakan atau disajikan. Berdasarkan pendapat Emzir ini dapat kita 

simpulkan bahwa analisis isi merupakan suatu analisis yang bersifat tidak terbatas, artinya 

penelitian analisis isi dapat dilakukan secara terus menerus, dan tidak dibatasi oleh variabel 

sehingga seorang peneliti dapat melakukan kajian terhadap suatu karya sastra secara luas. 

 Sumber data penelitian ini diambil hanya dua dari dua belas ciri manusia Indonesia yaitu 

hipokrit dan percaya takhayul, yang berasal dari buku Mochtar Lubis. Manusia Indonesia. 

Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013. Sedangkan prosedur analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan model analisis wacana kritis Fairclough yang terdiri dari tiga 

dimensi: 

1) Dimensi pertama, analisis mikro disebut juga analisis dimensi teks meliputi bentuk-

bentuk tradisional analisis linguistik-analisis kosa kata dan semantik, tata bahasa kalimat 

dan unit-unit lebih kecil, dan sistem suara (fonologi) dan sistem tulisan. Fairclough 

menadai pada semua itu sebagai 'analisis linguistik', walaupun hal itu menggunakan istilah 

dalam pandangan yang diperluas. 

2) Dimensi kedua, analisis meso, dimensi ke-wacanaan (discourse practice), disebut juga 

yang merupakan penafsiran yang dilakukan terhadap pemrosesan wacana yang meliputi 

aspek penghasilan, penyebaran, dan penggunaan teks. Beberapa dari aspek-aspek itu 

memiliki karakter yang lebih institusi, sedangkan yang lain berupa proses-proses 

penggunaan dan penyebaran wacana. 
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3) Dimensi ketiga, analisis makro, dimensi analisis praktik sosio budaya media. Dalam 

analisis wacana kritis Norman Fairclough merupakan analisis tingkat makro yang 

didasarkan pada pendapat dari konteks sosial yang ada.  

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

 Ciri manusia Indonesia yang digambarkan oleh Mochtar Lubis merupakan gambaran 

sebuah kritik tajam yang dilontarkannya. Peneliti dalam hal ini hanya melakukan analisis wacana 

kritis model Fairclough terhadap dua ciri manusia Indonesia, hipokrit dan percaya takhayul, yang 

berasal dari buku Mochtar Lubis. Manusia Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013. 

Pada bagian ini penulis akan menyajikan hasil penelitian berupa temuan-temuan yang 

sudah ditemukan dalam penelitian. Temuan-temuan ini berdasarkan data yang sudah diperoleh 

oleh peneliti, kemudian dikumpulkan dan diambil sebagian  data  yang  dianggap  sudah  

mewakili  data keseluruhan. Kutipan yang diambil oleh peneliti, dianggap sudah memiliki 

keistimewaannya untuk diteliti berdasarkan analisis wacana kritis model Fairclough. 

Berikut uraian hasil temuan penelitian. 

a. Analisis Mikro  

1) “Ciri Pertama Manusia Indonesia, Hipokrisi atau Munafik.” 

Berdasarkan analisis mikro maka terdapat tiga alat yang menandai representasi tema dan 

tokoh yang terlibat dalam pemberitaan tersebut di atas melalui diksi, dan penggunaan kalimat 

sebab akibat. 

(a) Diksi 

1. Salah satu ciri manusia Indonesia yang cukup menonjol ialah HIPOKRITIS alias MUNAFIK. 

2. Berpura-pura, lain di muka, lain di belakang, merupakan sebuah ciri utama manusia Indonesia 

sudah sejak lama, sejak mereka dipaksa oleh kekuatan-kekuatan dari luar untuk menyembunyikan 

apa yang sebenarnya dirasakannya atau dipikirkannya ataupun yang sebenamya dikehendakinya, 

karena takut akan mendapat ganjaran yang membawa bencana bagi dirinya.  

3. Manusia Indonesia karena semua ini juga penuh dengan hipokrisi. Dalam lingkungannya dia pura-

pura alim. 

4. Menindas rakyat dan memperkosa nilai-nilai manusia Indonesia. Untuk melindungi dirinya 

terpaksalah rakyat memasang topeng ke luar. 

5. Orang tambah pandai menyembunyikan kata hatinya yang sebenarnya, perasaan yang sebenarnya, 

pikirannya yang sebenamya, dan malahan keyakinannya yang sesungguhnya. 

6. Orang belajar mengatakan tidak dengan cara-cara yang lain, hingga kata “tidak” itu diselimuti dan 

diberi berbagai topeng, hingga tidak lagi dapat dikenali. 

7. Demikian pula dengan sikap tidak setuju, atau sikap mengkritik dan mencela, semuanya 

diselubungi, dirumuskan secara lain. 

 

Berdasarkan Analisis mikro dari 1-7 di atas didapatkan diksi dari kata HIPOKRITIS seperti:           

(1) munafik, (2) berpura-pura, lain di muka, lain di belakang, (3) pura-pura alim, (4) memasang 

topeng ke luar, (5) menyembunyikan kata hatinya yang sebenarnya, perasaan yang sebenarnya, 
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pikirannya yang sebenamya, dan malahan keyakinannya yang sesungguhnya, (6) kata “tidak” itu 

diselimuti dan diberi berbagai topeng, (7) semuanya diselubungi, dirumuskan secara lain. 

 

(b) Sebab Akibat 

1) Prakteknya, kita lihat pencuri kecil masuk penjara, tetapi pencuri besar bebas. 

2) Sampai hari ini, saat ini, dan entah berapa lama lagi, sikap ini masih berlaku dalam diri manusia 

Indonesia. Yang berkuasa senang di-ABS-kan oleh yang diperintahnya dan yang diperintah senang 

meng-ABS-kan atasannya. 

3) Perkataan kanjeng Sultan yang maha mulia, daulat tuanku, kita ganti saja dengan kata "bapak", 

padahal dalam hakikinya hubungan antara bapak dan anak itu tidak mengandung sesuatu unsur 

demokrasi dalam kebudayaan kita. Bapak adalah penguasa utama, dan anak harus mematuhi 

orangtuanya, bukan? 

Sikap ini juga telah mendorong terjadinya pengkhiatan intelektual di negeri kita. 

 

 Berdasarkan Analisis mikro dari 1-7 di atas didapatkan Hubungan sebab akibat yang 

memunculkan perbuatan Hipokrit atau Munafik, seperti: (1) konjungsi kata penghubung 

kontradiktif “tetapi” yang menunjukkan pencuri kecil masuk penjara, tetapi pencuri besar bebas 

(2) Keterangan waktu: “Sampai hari ini, saat ini” menyatakan bahwa sikap ABS yang 

menyebabkan timbulnya sikap Munafik, (3) kata petunjuk pronomina “Sikap Ini” yang 

bermaksud menunjukkan sikap perkataan dari yang maha mulia, daulat tuanku, kita ganti saja 

dengan kata "bapak" yang menyebabkan timbulnya Kemunafikan. 

 

2) “Ciri Keempat Manusia Indonesia, Masih Percaya Takhayul.” 

(a) Diksi 

1) Dulu dan sekarang  juga, masih ada yang demikian, manusia Indonesia percaya bahwa batu, 

gunung, pantai, sungai, danau, karang, pohon, patung, bangunan, keris, pisau, pedang, itu punya 

kekuatan gaib, keramat, dan manusia harus mengatur hubungan khusus ini semua. (Kata petunjuk 

”ini” menunjukkan kepercayaan yang merujuk pada kepercayaan terhadap benda-benda di atas). 

2) Manusia Indonesia juga percaya pada segala rupa hantu, genderuwo, jurig, orang halus, 

kuntilanak, leak. 

3) Likantrofi, kepercayaan, bahwa manusia bisa menjelma dalam binatang, tersebar luas diseluruh 

nusantara kita. 

4) Di Sumatera orang percaya pada cindaku atau jadi-jadian 

    (Adanya kata konjungsi “atau”) 

5) Modernisasi adalah salah satu takhayul baru, demikian pula perkembangan ekonomi, model dari 

negeri – negeri industri maju jadi takhayul dan lambing baru. 

 

 Berdasarkan Analisis mikro dari 1-5 di atas didapatkan kata-kata diksi yang 

membuktikan bahwa orang Indonesia masih percaya takhayul seperti: (1) manusia harus 

mengatur hubungan khusus ini semua. (2), Manusia Indonesia juga percaya pada segala rupa 

(3) kepercayaan, bahwa manusia bisa menjelma (4) cindaku atau jadi-jadian, dan (5) lambing 

baru. 
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b. Analisis Meso  

1) “Ciri Pertama Manusia Indonesia, Hipokrisi atau Munafik.” 

 Ciri manusia Indonesia yang pertama menurut Mochtar Lubis adalah munafik atau 

hipokritis.  Dalam ciri yang pertama ini dijelaskan bahwa kemunafikan merupakan sifat manusia 

Indonesia sebagai contoh, negara kita dipimpin oleh manusia-manusia beragama yang memakai 

symbol-simbol agama entah itu pada nama (seperti gelar) atau aksesoris pakaian, namun coba 

diperhatikan bahwa masih ditemukan tempat-tempat prostitusi baik itu didalam kota maupun 

diluar kota, dan yang parahnya lagi mereka tumbuh subur bagai jamur. Pidato-pidato tentang 

kebajikan dan kebijaksanaan ada dimana-mana, diucapkan dan didengarkan, namun korupsi 

masih saja merajalela. Manusia Indonesia juga terkenal bersikap alim hanya dilingkungannya 

sendiri, jika sudah datang keluar negeri maka mereka akan segera mencari kepuasan seperti pergi 

ke-nightclub dan prostitusi. Manusia-manusia memakai topeng dengan tujuan mencari selamat 

sendiri, memakai prinsip terhadap atasan dengan sikap ABS (asal bapak senang), penggunaan 

kata bapak yang menurut Mochtar Lubis bukanlah kata panggilan yang cocok kepada atasan 

dikarenakan yang memanggil bapak pastilah anak dan anak berada dibawah kuasa bapak yang 

berkuasa penuh.  

2) “Ciri Keempat Manusia Indonesia, Masih Percaya Takhayul.” 

 Manusia Indonesia percaya hal-hal mistik (takhayul) sepertinya sudah berlangsung lama 

semua ini, tak perlu dipertanyakan lagi tentang apa yang terjadi pada masa 1977 kebelakang 

tersebut. coba saja lihat keadaan sekarang, siaran TV menampilkan segala macam sihir, 

kuntilanak, jailangkung, pocong, genderuwo, dan aksi dukun-men-dukun. Belum lagi ditambah 

film-film bioskop yang menampilkan segala macam judul berbau setan dan makhluk halus, dan 

film-film layar lebar tersebut dibuat atas dasar adanya permintaan pasar terhadap jenis film 

misteri horor. Yang terbaru dari takhayul ini adalah kisah dukun-dukun cilik yang dapat 

menyembuhkan sembarang penyakit, mereka kedapatan pasien sampai puluhan ribu orang dalam 

sehari. Sungguh mengejutkan memang dalam keadaan dunia yang sudah modern dan dikuasai 

oleh IPTEK seperti ini masih ada mereka yang mengharapkan keajaiban yang tidak mungkin 

dijelaskan oleh rasio. Kepercayaan terhadap segala macam keramat juga masih ada di Indonesia, 

dan para pelakunya juga sebagian adalah manusia-manusia berijazah yang dikatakan 

berpendidikan itu 
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c. Analisis Makro  

1) “Ciri Pertama Manusia Indonesia, Hipokrisi Atau Munafik.” 

 Ciri Pertama Manusia Indonesia, Hipokrisi Atau Munafik ada pada jaman Mochtar Lubis 

yaitu 1977 kebelakang, dan kini mari coba kita bandingkan dengan keadaan bangsa Indonesia 

kini. Rasa rasanya pada sebagian titik tidaklah berubah seperti korupsi sepertinya baru beberapa 

tahun terakhir ini saja gencar dilakukan berarti kira-kira sudah lama juga bangsa ini terbelit 

masalah korupsi pada para pengurus negaranya. Mungkin yang kini berbeda adalah keberadaan 

club malam di Indonesia sudah berstandar Internasional sehingga para pengunjung sudah tidak 

perlu lagi lari keluar negeri untuk menikmati semua fasilitas hedonis itu. Kemunafikan pada 

manusia Indonesia ternyata pada masa sekarang sudah merambak pada berbagai macam aspek, 

banyak sekali kalau kita perhatikan mulut-mulut manis yang mengumbar janji, mengatakan yang 

kebalikan dari apa yang akan dilaksanakan, topeng-topeng kepalsuan, bagai penebar kebaikan 

pada tampak luar yang berhati busuk dan berwatak yang buruk didalamnya. Sama seperti milik 

Mochtar Lubis semua ini hanyalah stereotip, benarkah atau tidak benarkah semua hanyalah 

tuduhan tapi beralasan. Yang jelas dalam masyarakat kita sekarang masih ada juga mereka-

mereka yang tidak bersifat munafik, mereka yang tidak hipokrisi dan masih ada mereka yang 

baik secara luar dan dalam. 

 

2) “Ciri Keempat Manusia Indonesia, Masih Percaya Takhayul” 

 Ceramah Mochtar Lubis mengenai mitos dan mistik bukanlah monopoli manusia 

Indonesia semata, melainkan suatu sifat hakiki manusiawi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

akan rasa aman (security need). Selama manusia masih belum bisa mengatasi bahaya-bahaya dan 

ancaman-ancaman dengan dengan kemampuan dan ilmu penghetahuannya sendiri, selama itu 

manusia masih akan mencari pelindung terhadap mitos dan mistik. Dalam hal manusia Indonesia 

mengatakan bahwa gejala mitos dan mistik ini lebih banyak terdapat di kalangan “angkatan tua” 

dimana ceramah ini dibacakan pada tahun 1977. Dikarenakan mereka tidak menerima 

pendidikan yang layak, namun karena jasa-jasanya pada masa revolusi maka mereka harus 

mengisi kedudukan penting dalam pemerintahan. Dengan sendirinya kemampuan dan ilmu yang 

mereka milik belumlah cukup untuk memegang jabatan itu dan mereka masih merasa kurang 

“secure” dalam memegang jabatan mereka itu, maka larilah mereka kepada praktek-praktek 

perdukunan dan mistik. Dikalangan angkatan yang lebih muda seperti para sarjana atau 

mahasiswa, terlihat bahwa praktek-praktek mistik sudah jauh berkurang, meskipun belum dapat 

dikatakan sudah hilang sama sekali. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di negara kita, 

maka mitos dan mistik pun akan makin berkurang seharusnya namun pada kenyataannya di 
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Indonesia hal mistik malah semakin merebak dari hari-ke-hari, hal ini ditunjukkan dengan 

munculnya klinik-klinik “spiritual healing” (yang bagi penulis hal ini merupakan suat 

modernisasi dari praktek perdukunan dengan menggunakan bahasa inggris dengan nama 

“spritual healing”)dan juga didukung oleh peran media yang semakin mengeksiskan 

kepercayaan tahkayul tersebut seperti dalam situs ini dimana menunjukkan film horror terlaris 

masa kini (http://www.kanalpost.com/1350/10-film-seram-indonesia-terbaik-dan-paling-laris/). 

Ditambah lagi ilmu psikologi kini memiliki mazhabnya yang keempat yaitu psikologi 

transpersonal yang didalamnya membahas dimensi sprirtual manusia termasuk hal-hal mistik. 

Nampaknya mungkin semua manusia sudah mulai tidak rasional lagi, dan menikmati hal tersebut 

karena semakin sedikitnya rasa aman yang dapat dimiliki pada jaman sekarang ini bagi sebagian 

masyarakat yang mengambil jalan irasional untuk mendapatkan kebutuhannya akan rasa aman 

tersebut. 

 

E. Simpulan dan Saran  

1. Simpulan 

 Analisis wacana kritis model fairclough merupakan sebuah penelitian sosial yang 

membagi  ke dalam tiga dimensi yaitu mikro (text), meso (discourse practice), dan makro (social 

practice). AWK ditujukan terhadap  Ceramah Mochtar Lubis dalam pemberitaan “Manusia 

Indonesia”, yang menggambarkan kondisi manusia Indonesia pada era Mochtar Lubis saat itu, 

yang mana masa-masa perjuang manusia Indonesia dalam membangun bangsanya. Rangkaian 

produksi teks di Mochtar Lubis merupakan gambaran manusia Indonesia secara streotip pribadi 

dari Mochtar Lubis berdasarkan pengalaman langsung dan merupakan kritik yang ada untuk 

membangun manusia Indonesia. Analisis wacana kritis yang ditujukan pada ceramah Mochtar 

Lubis ternyata mempunyai kondisi fakta masyarakat yang masih relevan hingga sekarang, seperti 

1) hipokrit dimana para pemimpin Indonesia masih banyak yang telah disumpah jabatan ternyata 

masih korupsi, dan 2) percaya takhayul, masih banyaknya penonton tayangan-tayangan mistis di 

bioskop.  

 

2. Saran 

 Dalam kondisi keadaan bangsa Indonesia seperti yang dipaparkan Mochtar Lubis di atas, 

kiranya masih relevan dengan keadaan Indonesia sampai sekarang. Semoga pidato Mochtar 

Lubis ini masih terus diteliti  dan hasilnya terus disebarkan, agar kritik yang bersifat menyindir 

bangsa ini bisa menjadikannya bahan renungan, demi kemajuan bangsa Indonesia yang lebih 

baik. 
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Abstrak 

 

Penelitian  ini berfokus pada Ideologi penerjemahan dan penerjemahan ideologi  dalam dua karya 

penerjemahan novel Jepang genre pendidikan, berjudul Madogiwa no Totto-chan karya Tetsuko 

Kuroyanagi dari bahasa Jepang kedalam bahasa Indonesia  dari tiga orang penerjemah yaitu Latifah 

Rahmat, Nandang Rahmat, dan Widya Kirana. Dalam penerjemahan ideologi hal yang diteliti 

adalah  sejauh mana mediasi yang disediakan oleh penerjemah dari banyak teks. Metode penelitian 

yang ditempuh adalah  content analysis. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-

kualitatif dengan disain studi kasus terpancang dan berorientasi pada produk, yang mengkaji aspek 

objektif,  afektif dan genetik. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 

kualitatif dengan konsep “analisis isi model Philip Mayring”. Dari hasil interpretasi data idiologi 

penerjemahan domistikasi dan foreignisasi oleh penerjemah Latifah Rahmat dan Nandang Rahmat, 

terlihat bahwa  faktor  genetik, pengetahuan, prilaku,dan  jati diri penerjemah, terrefleksi dalam 

prilaku berkarya penerjemahannya. Namun  masih ada faktor lain yang turut mempengaruhinya, 

yaitu  misi penerjemahan buku tersebut sebagai sarana memperkenalkan bahasa dan budaya 

Jepang. Kondisi ini terlihat dalam data yang menunjukkan bahwa idiologi penerjemahan tertinggi 

adalah idiologi foreignisasi dan domistikasi sekaligus, yaitu sebanyak 32 dari 73 data, yang berarti 

44%. Dari 73 data, hanya 15 data saja yang berat hanya 20% yang menggunakan idiologi 

foreignisasi, dan 26 dari 73 data, yaitu sebanyak 36% menggunakan idiologi domistikasi. Idiologi 

domistikasi dan Foreignisasi yang  paling banyak dilakukan secara bersamaan ini bertujuan untuk 

lebih bisa menjangkau  tujuan semua kalangan pembacanya. Dari hasil Interpretasi Data Idiologi 

Penerjemahan Domistikasi dan Foreignisasi, Penerjemah Widya Kirana, Secara konkrit Idiologi  

foreignisasi ditemukan sebanyak 24 dari 71 data, yaitu sebanyak 34%.  Idiologi  domistikasi  

ditemukan sebanyak 32 dari 71 data, yaitu sebanyak 45%.  dan yang menggunakan idiologi 

domistikasi  foreignisasi sekaligus sebanyak 15 dari 71 data, yaitu 21%. Secara umum, idiologi 

domistikasi  yang paling banyak dilakukan ini dipilih demi kenyamanan pembacanya. 

 

Kata kunci: Ideologi Domistikasi, Foreignisasi, Penerjemahan Novel. 

 

A. Pendahuluan 

Allah Swt. menganugrahkan  akal dan budi kepada manusia. Akal dan budi ini 

melahirkan idiologi. Dari beberapa pernyataan ahli mengenai definisi idiologi, dapat 

disimpulkan bahwa ideologi merupakan  ilmu yang berkenaan dengan cita-cita, berupa  

keyakinan akan inti nilai-nilai ajaran atau kepercayaan dari seperangkat ide, prinsip dan aqidah, 

serta membentuk jati diri manusia, menjadi konsepsi rasional solusi  bagi problem kehidupan 

manusia. Idiologi ini disusun menjadi sistem perlindungan kekuasaan untuk melegitimasi 

kepentingan kelompok sosial, dan berfungsi sebagai alat untuk memahami dan mengatur 
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kehidupan manusia, dalam mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama, serta  

menyeimbangkannya berdasarkan pemikiran dan kepercayaannya tersebut. 

Hal ini mengisyaratkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan dan 

sistem nilai, merupakan komponen idiologi. Misalnya,  agama, nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

kehidupan yang diakui kebenarannya oleh masyarakat, serta budaya suatu masyarakat, masuk 

dalam ranah idiologi.  Idiologi ini tercermin dalam sikap dan prilaku, baik sikap dalam bentuk 

tindakan, maupun prilaku berbahasa, karena  ideologi merupakan bagian dari jati diri manusia. 

Kenyataan menunjukkan tidak ada suatu apapun di dunia ini  yang tidak lepas dari 

ideologi.Seperti pernyaataan Basnett dan Lefevere  yang dikutip Hoed (2003) bahwa apapun 

tujuannya, setiap reproduksi pasti dibayangi oleh ideologi tertentu. 

Dalam kaitannya dengan bahasa Jepang, Kata-kata maupun ungkapan-ungkapan dalam 

bahasa Jepang umumnya memiliki derajat penggunaan yang sangat beragam dan bergradasi, 

serta banyak yang tidak memiliki padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia baik dalam tataran 

kosa kata maupun struktur, ideomatik, pragmatik, istilah budaya, dan ungkapan-ungkapan 

ideologis, serta masalah ambiguitas sehingga selain harus memiliki kemampuan linguistik yang 

memadai, juga  diperlukan pula pemahaman mengenai  ideologi dalam penerjemahan. 

Idiologi dalam penerjemahan ini  harus dimiliki seorang penerjemah dalam menentukan 

sikap atau prilaku kerja  penerjemahannya. Ideologi dalam penerjemahan merupakan salah satu 

unsur yang menjiwai penerjemahan itu sendiri. Hal ini membawa suatu pemikiran bahwa 

penelitian mengenai ideologi dalam penerjemahan penting dilakukan karena hasilnya dapat 

dijadikan sebagai salah satu hal yang akan mendasari tujuan kerja penerjemahannya dan  prinsip 

dalam kerja penerjemahan tersebut. 

Berdasarkan asumsi dasar dari beberapa teori mengenai idiologi penerjemahan,  peneliti 

menyimpulkan bahwa Idiologi penerjemahan adalah  korelasi antara faktor-faktor  genetik dan 

pengetahuan  yang membentuk prilaku berkarya  penulis bahasa sumber, dan dalam 

penerjemahan karya tersebut, hal ini akan dimediasi oleh penerjemah sebagai refleksi dari faktor 

genetik, pengetahuan, prilaku dan sikap yang terwujud dalam cara kerja bidang 

penerjemahannya sesuai dengan nilai-nilai, norma, maupun keyakinannya.  

Jadi idiologi penerjemahan merupakan studi yang mengungkap  bagaimana jati diri 

penerjemah berpengaruh terhadap karya penerjemahannya. Ideologi penerjemahan ini dapat 

muncul dalam tataran makna, tataran gaya penerjemahan, melalui fitur-fitur linguistik maupun 

fitur budaya yang seluruh kemunculannya dipengaruhi oleh ideologi genetik penerjemah 

tersebut.  
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Adapun tujuan  penelitian yang ingin dicapai adalah  sebagai berikut: (1) 

Mengidentifikasi bagaimana ideologi penerjemah berpengaruh terhadap penerjemahannya dalam 

novel Madogiwa no Totto-Chan. (2) Mendeskripsikan bagaimana penerjemah menerjemahkan 

teks ideologi dalam penerjemahannya. (3) Mengidentifikasi domenstification foreignisation dan 

yang dipilih sebagai ideologi  penerjemah dalam penerjemahan   novel Madogiwa no Totto-Chan 

dari bahasa Jepang  ke dalam bahasa Indonesia. 

Idiologi penerjemahan juga memainkan peranannya dalam penejemahan novel. Apabila 

ditelusuri relevansinya dengan dunia pendidikan, novel memiliki kapasitas yang sangat besar 

dalam membangun paradigma berfikir masyarakat,  karena  biasanya memberikan makna pesan 

dan berisi pemikiran besar dalam kaitannya dengan berbagai bidang kehidupan. Namun 

demikian, dalam  penerjemahan novel, beberapa kendala terkadang ditemukan dalam hal 

pemadanan istilah, baik istilah idiologi, maupun istilah budaya.  Hal ini mengisyaratkan bahwa 

seorang penerjemah memerlukan karakter dan sikap yang ideal dalam menentukan ideologi 

penerjemahannya, berkenaan dengan jati diri penulis, penerjemah, dan terutama tujuan 

penerjemahannya tersebut. 

Dalam kasus pembelajar bahasa asing misalnya, tujuan dari membaca novel dalam 

bahasa target adalah untuk memahami budaya masyarakatnya, sehingga ideologi foreignisasi 

akan memberikan pelajaran mengenai berbagai istilah dan makna budaya, serta rasa bahasa yang 

ditimbulkannya.  Dilain pihak, kenyamanan pembaca umum mungkin akan sedikit terganggu 

dengan hanya idiologi foreignisasi tersebut. Dalam ranah inilah idiologi penerjemah memainkan 

peranannya karena profesi penerjemah juga menuntut kemampuan interdisipliner, dan menuntut 

tanggungjawab moril yang tinggi. 

Pada era globalisasi ini, seiring dengan berubahnya sifat hubungan antar manusia,   

adanya kecenderungan pergeseran dalam menyikapi penerjemahan. Tuntutan utama dalam 

penerjemahan bukan lagi untuk mereproduksi kesepadanan,  namun lebih pada upaya proses 

negosiasi dan transaksi antar bahasa dan antar budaya melalui mediasi seorang penerjemah. Hal 

tersebut menimbulkan konsekuensi baru yaitu terjadinya gejala penghilangan dan penggantian  

dikarenakan adanya  beberapa pergeseran atau penggeseran bobot  dalam penerjemahan 

(Bassnett, 2002:8). 

Dalam hal fenomena translasi, para ahli telah melakukan pendekatan dari sudut pandang 

yang beragam, diantaranya sebagai berikut: 

Nida and Taber say that translating consists in reproducing in the receptor language 

the closest natural equivalence of source language messege, firstly in terms of 

meaning and secondly in term of style (Nida dan Taber, 1992:12). 
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Nida dan Taber mengemukakan bahwa menerjemahkan merupakan proses  menghasilkan 

padanan alami yang paling mendekati pesan bahasa sumber kedalam bahasa penerima, yang 

pertama pada tataran makna dan kedua pada tataran gaya budaya. Beberapa  teori 

mengungkapkan sudut pandang yang berbeda-beda. Namun, peneliti menyimpulkan   bahwa 

translasi  merupakan prosedur yang dilakukan untuk menuntun terwujudnya pemindahan teks 

bahasa sumber  menuju (co) generasi teks guna  menghasilkan kesepadanan yang optimal pada 

tataran makna maupun  gaya sehingga dibutuhkan komprehensi sintaktik, semantik, gaya, dan 

pragmatik, serta harus memegang teguh makna, karena dapat saja berupa penerjemahan dari 

seluruh konteks bahan textual yang  dipengaruhi oleh berbagai faktor linguistik dan budaya, 

sehingga bersifat relatif dan  harus dipayungi batasan khusus, yaitu stabilitas relatif dari faktor 

situasional, register dan perubahan bahasa secara klasik serta (konteks) budaya. 

Apabila penerjemah  menemukan sebuah teks ideologi yang tidak berterima di 

masyarakat dan berseberangan dengan idiologi penerjemah, maka  teks idiologi tersebut akan 

cenderung mengalami mediasi. Mediasi yang dimaksud disini adalah upaya penerjemah yang 

berdasarkan idiologinya,  memasukan pengetahuaan, ideologi dan keyakinannya ke dalam teks 

terjemahan. Adanya cara ini dalam suatu cara kerja penerjemahan, juga perlu diketahui oleh 

seorang penerjemah, agar penerjemah tidak kehilangan jati dirinya. Misalnya dalam teks-teks 

yang mengandung sara atau pornografi.   

Namun demikian, Hatim dan Mason (1984:145) mengungkapkan  tidak dapat 

memberikan klaim yang kuat mengenai hubungan deterministik antara ideologi atau pandangan 

dunia yang menjadi referensi dan dibuat penulis teks dengan struktur linguistik yang ada pada 

teks. Menurut Hatim dan Mason, hal ini hanya dapat diamati melalui fitur khusus dengan 

menggunakan variasi konteks, dengan tujuan yang berbeda dan efek yang berbeda. Ini berarti  

akan berkaitan dengan asumsi yang dibuat berdasarkan pengaruh penggunaan teks, wacana, 

ideologi, dan kondisi masyarakat.  

Ada dua kelompok besar mengenai keyakinan  tentang ‘benar atau salah’ dalam konteks 

ideologi penerjemahan. Sebagian penerjemah menganggap  penerjemahan dikatakan benar bila 

teks terjemahan telah menyampaikan pesan teks bahasa sumber ke dalam teks bahasa sasaran 

secara tepat. Dalam anggapan seperti ini, kerberterimaan  menjadi sesuatu yang kurang 

diperhatikan. Sebagian yang lain menganggap teks terjemahan yang benar adalah teks 

terjemahan dengan keberterimaan yang tinggi, teks terjemahan yang memenuhi kaidah-kaidah 

bahasa sasaran baik kaidah gramatika maupun kaidah cultural, serta untuk siapa dan untuk tujuan 

apa suatu terjemahan dilakukan. perbedaan paradigma seperti ini memungkinkan  ideology 
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penerjemahan dapat menjadi isi-isu yang dinamis, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan perubahan budaya masyarakat.  

Idiologi penerjemahan ini akan dibutuhkan bilamana penerjemah berhadapan dengan 

bentuk atau istilah atau apapun dari teks bahasa sumber yang memerlukan pertimbangan khusus 

apakah ia harus mempertahankan bentuk asli bahasa sumber berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu ataukah harus merubahnya agar pembaca lebih mudah memahaminya,  

dengan mencari padanannya, atau  membuat sesuatu yang lebih dekat dan mudah dimengerti 

oleh khalayak pembaca. Bidang penerjemahan adakalanya ditunggangi oleh suatu kepentingan 

sehingga memungkinkan terjadinya manipulasi komunikasi atau bahasa. Manipulasi komunikasi 

atau manipulasi bahasa ini  biasanya difungsikan sebagai mediator antara ide dan materi. Tetapi 

apabila  manipulasi komunikasi ini cenderung berkembang menjadi idealisasi atau fetisisasi yang 

rentan dimanfaatkan oleh kekuasaan atau tujuan-tujuan tersembunyi lainnya, penerjemah yang 

baik akan memiliki idialisme untuk kembali memposisikan dirinya pada posisi netral dan  tidak 

memihak.  

  

B. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang ditempuh dalam meneliti terjemahan Novel Madogiwa no Totto-

Chan  dalam bahasa Indonesia adalah  analisis isi (Content Analysis). Menurut Krippendorff 

(2006:16): “Content Analysis is a research  technique for making replicable and valid inferences 

from texts (or other meaningful matter) to the  cointext of their use” (Analisis isi adalah teknik 

penelitian untuk membuat tiruan dan kesimpulan valid dari teks  (atau suatu hal yang bermakna) 

ke konteks penggunaannya). Sedangkan dalam meneliti ideologi penerjemahan dari  kedua 

penerjemah Novel Madogiwa no Totto-Chan  dalam bahasa Indonesia, penelitian  menggunakan 

pendekatan deskriptif-kualitatif dengan disain studi kasus terpancang dan berorientasi pada 

produk, yang mengkaji aspek objektif dan afektif dan genetik. Adapun teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis data kualitatif dengan konsep “analisis isi model Philip Mayring” 

  

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Novel Madogiwa no Totto-chan 

Novel Madogiwa no Totto-Chan merupakan novel genre pendidikan, penuh dengan ide-

ide besar, prinsip-prinsip pendidikan dan dasar-dasar pengembangan kurikulum dari  seorang  

kepala sekolah dalam novel tersebut. Novel Madogiwa no Totto-Chan memiliki nilai-nilai 

pendidikan yang sangat tinggi, yaitu bagaimana memanusiakan manusia melalui pendidikan, 

tidak menjual kepedihan meskipun sempat berlangsung dalam Perang Dunia II, dan terlihat 
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sangat netral dalam memandang suatu fenomena kondisi masyarakat (kondisi perang) serta 

akibat yang ditimbulkannya, serta tidak menampilkan peran antagonis maupun protagonis.   

Novel Madogiwa no Totto-Chan  merupakan otobiografi dari penulisnya, yaitu Tetsuko 

Kuroyanagi, seorang  berkebangsaan Jepang yang menjalani masa kanak-kanaknya pada masa 

sebelum perang Dunia II. Novel ini menjadi sangat universal untuk semua kalangan dan usia. 

Hal ini membutuhkan keterampilan yang tinggi dalam penerjemahannya, karena harus dapat 

menjangkau seluruh kepentingan dan kenyamanan  khalayak pembaca, mengingat novel juga 

sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat.  

Novel Madogiwa no Totto-Chan membuat sejarah dalam penerbitan di Jepang dengan 

penjualan lebih dari 5 juta sebelum akhir 1982 dan memecahkan semua rekor penerbitan yang 

ada sebelumnya dan menjadi buku terlaris dalam sejarah Jepang. Novel Madogiwa no Totto-

Chan pertama kali diterjemahkan oleh tim  dosen Jurusan Sastra Jepang Universitas Padjajaran, 

merupakan pasangan suami istri, yaitu Ibu Latifah Rahmat, dan Bapak Nandang Rahmat. Bapak 

Nandang Rahmat berkebangsaan Indonesia, dan Ibu Latifah Rahmat berkebangsaan Jepang. 

Sejalan dengan perkembangannya, novel ini kemudian diterjemahkan kembali oleh Widya 

Kirana seorang penerjemah dari perusahaan penerbitan Gramedia Jakarta, dengan mengacu pada 

hasil terjemahannya dalam bahasa Inggris.  

Tingkat kesulitan dalam menerjemahkannyapun cukup besar karena sebagai novel 

otobiografi, penerjemah memiliki keterbatasan kebebasan dalam mengembangkan ideologi 

penerjemahannya, dan harus tetap menjadi novel yang lucu menggelikan namun pesan-pesannya 

dalam dunia pendidikan harus pula sampai dengan baik, dengan gaya bahasa yang tetap 

memenuhi selera berbagai khalayak pembaca 

Oleh karena itu, restrukturisasi terkenal teks Shakespeare,  Dr Johnson (1709-1784), 

dalam Kehidupan  Paus (1779-1780), membahas masalah penambahan teks dalam proses 

penerjemahan, berkomentar bahwa jika keanggunan dapat diperoleh dengan cara menambahkan 

sesuatu dalam terjemahannya, pasti hal itupun dikehendaki oleh pembaca, asalkan tidak ada yang 

dihilangkan sementara tujuan penulis bagian tersebut „harus dibaca“. Elemen penting dalam 

terjemahan abad kedelapan belas terkait dengan perubahan konsep 'orisinalitas', bahwa adalah 

hak individu untuk membahas suatu tulisan dalam istilah sendiri, di tanah sendiri 

Dari klasifikasi kajian penerjemahan menurut Holmes tersebut, ideologi penerjemahan 

masuk pada kajian penerjemahan deskriptif karena berkenaan dengan sosiologi dan psikologi. 

Jadi ideologi sebenarnya bersembunyi di balik struktur, baik itu  kebahasaan maupun struktur 

teks. Mempelajari idiologi penerjemahan berarti mempelajari seluruh tanda-tanda “semiotik” 

yang berkenaan dengan idiologi penerjemah.      
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2. Terjemahan Judul Novel  

 Tetsuko Kuroyanagi sebagai penulis novel otobiografi ini mendapat gagasan untuk judul 

bahasa Jepangnya dari sebuah ungkapan yang popular pada beberapa tahun silam sebelum novel 

ini di tulis, yaitu mengacu pada seseorang “di jendela”, yang berarti mereka berada diambang 

jendela atau di luar di tengah udara dingin. Pada masa kecilnya, Totto-chan biasa berdiri dekat 

jendela karena pilihannya sendiri, sambil berharap bisa melihat para pemusik jalanan. Totto-chan 

merasa berada “di jendela” membuatnya merasa terasing dan terpencil sendirian. Itulah suasana 

yang dipilih oleh penulisnya, meskipun disisi lain, berada di ambang jendela pertanda menuju 

kegembiraan yang akhirnya terbuka untuk Totto-chan di sekolahnya yang baru, yaitu Tomoe 

Gakuen.   

 

3. Terjemahan Sub Judul  

Judul “Madogiwa no Totto-chan” diterjemahkan sama oleh penerjemah Latifah Rahmat 

dan Nandang Rahmat (LN), maupun Widya Kirana (W) yaitu  “Gadis Cilik di Jendela”. Namun 

ketika judul tersebut muncul dalam sub judul,  Madogiwa no Totto-chan secara konsisten 

diterjemahkan sama oleh WK, tetapi L&N menerjemahkannya menjadi  “ Si Gadis Kecil di Tepi 

Jendela”.   Penggunaan kata “si” di sini untuk menunjukkan “julukan” bagi Totto-chan yaitu “Si 

Gadis Kecil di Tepi Jendela.” 

Contoh Analisis Data idiologi Domistikasi dan Foreignisasi, serta Pengetahuan Penerjemah   

Ideologi Penerjemahan  Novel “Madogiwa no Tottochan” untuk  Mencari kesepadanan dalam 

Penerjemahan Melalui Pemilihan Domestikasi dan Foreignisasi  (oleh Penerjemah Widya Kirana, 

Latifah Rahmat, dan Nandang Rahmat) 

 

 

No. 

 

 

 

Teks Bahasa Sumber (BSu) 

 

Teks Bahasa Sasaran 

(BS）Widya Kirana (W) 

 

Teks Bahasa Sasaran 

(BS）latifah Rahmat dan 

Nandang Rahmat (L&N) 

 

1. 

(hlm. 21)  

「…。初めての図画の時間のことですが、

国旗を描いてごらんなさい、…」 

“.....Hajimete no zuga no jikan no koto desu ga, 

kokki wo kaite goran nasai,...” 

Saya meminta anak-anak 

menggambar bendera Jepang. 

(idiologi domistikasi) 

Pada waktu pertamakali 

pelajaran menggambar, saya 

menyuruh murid-murid 

menggambar Hinomaru 

bendera nasionala (idiologi 

domistikasi dan Foreignisasi) 

 

2. 

(hlm. 21)  

「…ふさ。よく青年団とか、そういった旗

についてます、あの、ふさです。」 

“..... fusa. Yoku seinendan toka, sou itta hata ini 

tsuitemasu. Ano, fusa desu.” 

Rumbai-rumbai! Bayangkan, 

seperti rumbai-rumbai pada 

panji. (idiologi domistikasi) 

Rumbai seperti yang sering 

terlihat pada bendera 

seinendan, himpunan 

pemuda. (idiologi domistikasi 

dan Foreignisasi) 

 

3. 

Hlm. 45 

トットちゃんの隣の女の子は、もう、ひら

がなが書けるらしく、ノートに写していた

。 

Totto-chan no tonari no ko wa, mou, hiragana 

Anak perempuan disamping 

Totto-chan sudah hafal 

alphabet dan sedang 

menuliskan urutan alphabet di 

buku tulisnya. (idiologi 

Anak perempuan disamping 

Totto rupanya sudah pandai 

menulis huruf Hiragana dan 

dia menyalin Hiragana di 

dalam catatannya. . (idiologi   



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

561 
 
 

ga kakeru rashiku, nooto ini utsushiteita.   domistikasi) Foreignisasi) 

 

4. 
Hlm. 74 

初めて子供を持つパパとママが、それを信

用して、「 徹
とおる

」と決めた。そしたら、女の子だったので

、少しは困ったけど、「 徹
とおる

」の字が二人とも気に入ってたから、くじ

けずに、それに早速
さっそく

、「子」をつけて、「徹子」としたのだっ

た。 

Hajimete kodomo wo motsu papa to mama ga 

sore shinyou shite, “Tooru” to kimeta. 

Soshitara, onna no ko datta node, sukoshi wa 

komatta kedo, “Tooru”no ji ga futaritomo ki ni 

itteta kara, kujikezuni, sore ni sassoku, “ko” wo 

tsukete, “Tetsuko”to shita no datta. 

Tapi mereka menyukai huruf 

Cina untuk tooru 徹 (yang 

berarti menembus, 

mengalun hingga jauh, 

jernih, dan menggema 

seperti suara)、maka mereka 

menggunakan huruf itu untuk 

nama anak perempuan dengan 

memakai ucapan versi Cina 

tetsu dan menambahkan 

akhiran ko yang biasa 

digunakan untuk nama anak 

perempuan. . (idiologi 

domistikasi ) 

Papa dan mama yang menanti 

kelahiran anak pertama 

mereka begitu 

mempercayainya, lalu 

memutuskan akan member 

nama anaknya “Tooru” yang 

terdiri dari huruf kanji 

tunggal dan merupakan 

salah satu cara membaca 

kanji “Tetsu” tadi. Namun 

karena mereka telah begitu 

menyayangi huruf‘Tooru’atau 

‘Tetsu’, mereka tidak 

mengurungkan niat dengan 

menambahkan huruf ‘ko’ di 

belakang. Jadilah nama 

Tetsuko,nama perempuan.   

(idiologi domistikasi dan 

Foreignisasi) 

 

5. 
Hlm. 74 

トットちゃんの幼なじみの男の子で、どう

しても、「石鹸のあぶけ」が、「ちぇんけ

んのあぶけ」になっちゃう子や、 

Totto-chan no osananajimi no otoko no ko de, 

doushitemo, “sekken no abuke” ga, “chenken 

no abuke” ni nacchau ko ya, 

 

Tidak di terjemahkan Seorang anak laki-laki teman 

Totto sewaktu kecil kalau 

mengucapkan sekken no 

abuku (busa sabun) selalu 

menjadi chenken no abuke. . 

(idiologi domistikasi dan 

Foreignisasi)  

 

6. 
Hlm. 74 

「看護婦さん」のことを、「かんごくさん

」といってた女の子がいた。 

“Kangofu-san” no koto wo, “kangoku-san” to 

itteta onna no ko ga ita. 

Tidak di terjemahkan Ada yang mau berkata 

Kangofu-san (suster) tetapi 

menjadi kangokusan. . 

(idiologi domistikasi dan 

Foreignisasi) 

 

7. 
Hlm. 76 

「もう、ラジオで落語を聞いちゃダメよ」 

“Mou, rajio de rakugo wo kiicha dame yo” 

“Kau tidak boleh lagi 

mendengarkan acara lawak di 

radio” . (idiologi domistikasi ) 

“Nggak boleh lagi 

mendengarkan Rakugo di 

radio” . (idiologi Foreignisasi) 

 

8. 

 

Hlm. 77 

ところが、昨日の夕方、弦楽四重奏の練習

のために、パパのオーケストラの仲間が、

トットちゃんの家の応接間に集まったとき

だった。 

Tokoro ga, kinou no yuugata, genrakushijuusou 

no renshuu no tame ni, papa no ookesutora no 

nakama ga, Totto-chan no ie no ousetsukan ni 

atsumatta toki datta. 

 

Semalam, beberapa kawan 

papa dari orchestra datang ke 

rumah mereka untuk berlatih 

string quartets-kuartet music 

gesek-di ruang tamu. . 

(idiologi domistikasi dan 

Foreignisasi) 

Teman-teman papa bermain 

orkes berkumpul di ruang 

tamu.Mereka sedang berlatih 

musik. . (idiologi domistikasi 

) 

 

9. 
Hlm. 82 

この電車は、大井町の操車場から、トラク

ターで、運ばれて来たのだった。 

Kono densha wa, Ooimachi no soushajou kara, 

torakutaa de, hakobarete kita no datta. 

Gerbong itu diangkut dengan 

trailer-kereta gandengan truk-

besar yang ditarik dengan 

traktor milik bengkel jalur 

kereta Oimachi. (idiologi  

Foreignisasi) 

Kereta listrik itu diangkut dari 

tempat induk kereta di 

Oimachi dengan 

menggunakan traktor. 

(idiologi domistikasi ) 

 

10. 
Hlm. 89 

家に着いて、玄関の戸を開けると、トット

ちゃんは「ただいま」といってから、ロッ

キ―を探した。 

Ie ni tsuite, genkan no to wo akeru to, Totto-

chan wa “tadaima” to itte kara, Rokkii wo 

sagashita. 

Begitu sampai rumah, Totto-

chan membuka pintu depan 

dan berteriak, “Aku pulang!” 

dan mencari Rocky. . (idiologi 

domistikasi ) 

Tiba di rumah dan membuka 

pintu serambi, Totto berucap, 

“Tadaima (saya datang).” . 

(idiologi domistikasi dan 

Foreignisasi) 
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11. 
Hlm. 90 

そこには、甲とか乙とか、いろんな字が書

いてあった。 

Soko ni wa, kou toka otsu toka, ironna ji ga 

kaite atta. 

Ada huruf-huruf A,B, dan 

huruf lain. . (idiologi 

domistikasi ) 

Disitu tertulis bermacam-

macam huruf kanji seperti Ko 

dan Otsu yang merupakan 

nilai sekolah. . (idiologi  

Foreignisasi) 

 

12. 
Hlm. 98 

...とうとう、てっぺんまで、よじ登った。

「ばんざい！」 

…. toutou, teppen made, yoji nobotta. 

“Banzai!”  

Akhirnya dia berhasil sampai 

anak tangga paling atas. 

“Hore!” . (idiologi domistikasi 

) 

Mereka berseru gembira 

“Banzai!” . (idiologi  

Foreignisasi) 

 

13. 

Hlm. 123 

縁日は、前に行ってた学校のそばにある

洗足
せんそく

池の、弁天様がある小さい島でやっていた

。 

Ennichi wa, mae ni itteta gakkou no soba ni aru 

Sensoku-ike no, Benten-sama ga aru chiisai 

shima de yatte ita. 

 

Ditengah kolam Senzoku, 

dekat sekolahnya yang lama, 

ada pulau kecil dengan kuil 

yang didirikan untuk 

menghormati Benten, dewi 

musik dan keindahan. . 

(idiologi domistikasi dan 

Foreignisasi) 

Pasar malam di buka di pulau 

kecil yang ada kuil Benten 

(Dewi Kebahagiaan)di 

tengah empang Senzoku dekat 

sekolah dulu. . (idiologi 

domistikasi dan Foreignisasi) 

 

14. 
Hlm. 124 

犬とか猫とかベティーさんなどの顔がパイ

プになっている。 

Inu to neko toka Beti-san nado no kao ga paipu 

ni natteiru. 

 

Pipa itu dihiasi gambar kucing, 

anjing, dan Betty Boob. 

(idiologi Foreignisasi) 

Pipa-pipa itu berbentuk kepala 

anjing atau kucing. . (idiologi 

domistikasi ) 

 

15. 
Hlm. 131 

出るときは、お尻からで、そいで、垣根の

はじっこから、ずーっと、“ごめんくださ

いませ”と“では、さようなら”をやるから

、 

Deru toki wa, oshiri kara de, soide, kakine no 

hajikko kara, zuutto“gomen kudasaimase” to 

“dewa, sayounara” wo yaru kara, 

Saat itu aku harus bilang, 

‘Bolehkan aku masuk?’dan 

‘Sampai jumpa’ dari satu sisi 

pagar ke sisi yang lain. . 

(idiologi domistikasi ) 

Dan saya melakukannya 

seperti memasuki rumah orang 

dengan berkata, “permisi, 

mengganggu sebentar”, dan 

keluar dengan berkata, ‘ kalau 

begitu, sayonara”dari ujung 

sampai ujung pagar itu. . (  

Foreignisasi) 

 

16. 

Hlm. 140 

それから、‘よーく嚙めよ 

たべものを…を、みんなで歌って、「いた

だきまーす」になったにだけど、今度から

、この「いただきまーす」のあとに、「誰

かさんの、“おはなし”」というのが入るこ

とになったのだ。 

Sorekara, ‘yo-ku kame yo, tabemono 

wo…wo,minna de utatte, “itadakima-su” ni 

natta no dakedo, kondo kara, kono “itadakima-

su” no ato ni, “dareka-san no, ohanashi” to iu 

no ga hairu koto ni natta no da.  

Setelah semua siap dan mereka 

selesai menyanyikan “Yuk 

kunyah baik-baik semua 

makananmu,”disusul ucapan 

“selamat makan, seseorang 

akan menyampaikan pidato. . 

(idiologi domistikasi ) 

Tapi sekarang setelah ucapan 

“itadakimasu”, ditambah 

acara “cerita oleh seseorang.” . 

(idiologi Foreignisasi) 

 

17. 

Hlm. 148 

シェパードのロッキにとって、狼になるの

は、そうむずかしいことじゃなかった。 

Shepaado no Rokki ni totte, ookami ni naru no 

wa, sou muzukashii koto janakatta. 

 

Rocky adalah anjing gembala 

Jerman. Tak sulit baginya 

untuk menyeringai seperti 

srigala. . (idiologi domistikasi) 

Bagi Rocky, seekor anjing 

shepard, tidaklah begitu sulit 

menjadi srigala. . 

(Foreignisasi) 

 

18. 

Hlm.171 

校長先生や、他の先生に、「行ってまいり

まーす」をして、全校生徒、五十人が、丸

山先生を先頭に歩き出した。 

Kouchou sensei ya, hoka no sensei ni, “itte 

mairimaasu” wo shite, zenkou seito, go juu nin 

Setelah berpamitan kepada 

Kepala Sekolah dan guru-guru 

lainnya, kelima puluh murid 

Tomoe berangkat dipimpin 

Mr.Maruyama. . (idiologi 

domistikasi) 

Mereka member salam kepada 

bapak kepala sekolah dan 

guru-guru lain dengan berkata 

, “ittemairimasu”(sekarang 

kami pergi dulu).” . (idiologi 

domistikasi dan Foreignisasi) 
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ga, Maruyama-sensei wo sentou ini 

arukidashita. 

 

19. 

Hlm. 176 

だから、『韓国人！』というのは、人に対

しての悪口の言葉だと思っているのね。マ

サオちゃんは、まだわからないのよ、小さ

いから、よく、みんなが、悪口をいうとき

、『馬鹿！』なんていうでしょう？ 

Dakara, “kankokujin!” to iu no wa, hito ni 

taishite no waruguchi no kotoba da to omotteiru 

no ne. Masao-chan wa, mada wakaranai no yo, 

chiisai kara, yoku, minna ga, waruguchi wo iu 

toki  “baka!” nante iu deshou?  

Dia berpikir kata itu sama 

dengan ‘baka’yang diucapkan 

orang jika mereka ingin bilang 

‘dasar bodoh’. (idiologi 

domistikasi ) 

Jadi dia mencoba menyebut 

‘orang Chosen!’ kepadamu 

seperti dia sendiri sering 

disebut begitu oleh orang-

orang lain. . (idiologi 

domistikasi) 

 

20. 

Hlm. 193 

「だから、いまでも、みんなに、ビテイコ

ツ、というのが、残っているんです」とい

ったときは、トットちゃん始めとしてみん

な、お互いに、どれが、ビテイコツか、で

、教室は、大さわぎになった。 

“Dakara, ima demo, minna ni, betikotsu, to iu 

no ga, nokotteirun desu” to itta toki wa, Totto-

chan hajime toshite minna, otagai ni, dore ga, 

biteikotsu ka, de, kyoushitsu wa, oosawagi ni 

natta. 

Lalu, ketika Ibu Guru 

menjelaskan bahwa semua 

orang punya sisa ekor yang 

disebut coccyx, anak-anak 

menebak-nebak dimana sisa 

ekor mereka. . (Foreignisasi) 

Ceritanya sangat 

menarik.Terutama waktu guru 

berkata, “maka sampai 

sekarang pun semua orang 

masih mempunyai tulang 

ekor.” . (idiologi domistikasi) 

 

21. 

Hlm. 198 

トットちゃんは、日比谷公会堂に、バレー

の”白鳥の湖“を見に連れて行ってもらった

。 

Totto-chan wa, Hibiya Koukaidou ni, baree no 

“Hakuchou no Mizuumi’ wo mi ni tsurete itte 

moratta. 

TOTTO-CHAN diajak ke 

Hibiya Hall untuk menonton 

pertunjukan balet Swan Lake. 

( Foreignisasi) 

Totto dibawa ke gedung 

Hibiya untuk menonton tari 

balet “Danau Angsa Putih”. . 

(idiologi domistikasi ) 

 

22. 

Hlm. 209 

「等々力渓谷、飯盒炊爨！」 

等々力というのは、トットちゃんの小学校

のある自由が丘から三つ先の駅で、そこに

、東京名所のひとつである、滝とか小川と

か林の美しい、”等々力渓谷“と呼ばれる所

があり、そこで、ご飯を炊いて食べるのだ

、 

“Todoroki Keikaku, Hangousuisan!” 

Todoroki to iu no wa, Totto-chan no 

shougakkou no aru Jiyuugaoka kara mittsu saki 

no eki de, soko ni, Toukyou meijo no hitotsu 

dearu, taki toka ogawa toka hayashi no 

utsukushii,  

Itu pasti berarti para murid 

akan memasak di udara 

terbuka. . (idiologi 

domistikasi) 

Mama mengerti murid-murid 

akan mengadakan acara 

makan dengan memasak 

dialam terbuka 

(Hangosuisan) . (idiologi 

domistikasi dan Foreignisasi) 

23. Hlm. 226 

トットちゃんは、そのリボンを、先生に、

もっと、よく見えるように近づけると、得

意そうな声で、「おばあちゃんの、昔の袴

に、ついていた。...」 

Totto-chan wa, sono ribbon wo, sensei ni, 

motto, yoku mieru youni chikadzukeru to, tokui 

sou na koe de, “obaachan no, mukashi no 

hakama ni, tsuite ita….” 

“Pita ini ada di seragam 

sekolah milik bibiku,”katanya 

bangga. . (idiologi domistikasi) 

Supaya lebih kelihatan, Totto 

mendekatkan pita tersebut 

kepada kepala sekolah dan 

dengan suara bangga 

menjawab, “ini dari hakama. 

Rok panjang dengan lipatan 

yang dikombinasi dengan 

kimono itu, bekas seragam tua 

milik bibi.” . (idiologi 

domistikasi dan Foreignisasi) 

 

24. 

Hlm. 277 

寝る前に、トットちゃんや、他の子供たち

の寝るカヤの中で、「天皇陛下、ばんざい

Sebelum pergi tidur, Yat-chan 

selalu berteriak, “Hidup sang 

kaisar!”lalu menjatuhkan diri, 

Sebelum tidur di kelambu 

tempat Totto dan saudara-

saudara lain tidur, ia selalu 
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‼」といって、ばったり倒れて戦死する兵

隊さんの、まねを、何度も真剣にやるんだ

けど、 

Neru mae ni, Totto-chan ya, hoka no 

kodomotachi no neru kaya no naka de, 

“Tennou-heika, banzai!!” to itte, battari taorete 

senshi suru heitai-san no, mane wo, nandomo 

shinken ni yarundakedo, 

seperti serdadu kena tembak, 

pura-pura mati. . (idiologi 

domistikasi) 

bermain sambil dengan serius 

menirukan teriakan seorang 

prajurit yang terjatuh , 

‘Tennoheika… 

Banzai!! ( Hidup Kaisar) . 

(idiologi domistikasi dan 

Foreignisasi) 

 

Interpretasi Data Idiologi Penerjemahan Domistikasi dan Foreignisasi, Penerjemah 

Latifah Rahmat dan  Nandang Rahmat : 

Dalam kaitannya dengan idiologi domistikasi maupun foreignisasi, selain memperhatikan 

unsur  genetik, pengetahuan, perilaku, jati diri penerjemah, dan akhirnya terlihat dalam refleksi 

prilaku berkarya, masih ada faktor lain yaitu misi penerjemahan buku tersebut. L&N 

menerjemahkan buku ini dalam program proyek penerjemahan yang di sponsori oleh Toyota 

Foundation. Hal ini jelas mengandung misi pengenalan bahasa dan budaya Jepang sehingga 

istilah-istilah bahasa dan budaya Jepang sedapat mungkin dapat sambil di perkenalkan pada 

pembaca BS. Selain itu, profesi L&N sebagai dosen bahasa Jepang, memungkinkan terbiasa 

untuk menggunakan istilah-istilah budaya Jepang dan menjelaskan maknanya. Kondisi ini 

terlihat dalam data yang menunjukkan bahwa idiologi penerjemahan tertinggi adalah idiologi 

foreignisasi dan domistikasi sekaligus, yaitu sebanyak 32 dari 73 data, yang berarti 44%. 

Tanggung jawabnya pada Toyota Foundation dalam proyek penerjemahan novel Madogiwa no 

Totto-chan, serta dedikasinya sebagai dosen bahasa dan sastra Jepang menjadikan L&N 

menganggap idiologi domistikasi dan foreignisasi  sebaiknya dilakukan secara bersamaan. Dari 

73 data, hanya 15 data saja yang berat hanya 20% yang menggunakan idiologi foreignisasi, dan 

26 dari 73 data, yaitu sebanyak 36% menggunakan idiologi domistikasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa L&N berusaha sedapat mungkin mengindonesiakan atau mengartikan istilah asing yang 

muncul, agar pembaca lebih mudah memahami isi cerita dalam novel Madogiwa no Totto-chan 

ini. Secara umum, terjemahan L&N ini lebih lengkap, karena bahasa Sumber (BSu) yang berisi 

kutipan-kutipan cara pengucapan seorang anak kecil penutur asli Jepangpun dalam hal 

pemerolehan bahasanya, diterjemahkan apa adanya, karena memang dalam hal ini tidak bisa di 

alihkan pada bunyi yang lain. Misalnya kata dalam kalimat berikut ini:  

a) Seorang anak laki-laki teman Totto sewaktu kecil kalau mengucapkan sekken no abuku 

(busa sabun) selalu menjadi chenken no abuke. 

b) Ada yang mau berkata Kangofu-san (suster) tetapi menjadi kangokusan. 

Namun demikian, beberapa testimoni di media sosial masih berpendapat meskipun isi 

novel ini sangat luar biasa muatan pendidikannya, namun banyaknya istilah asing masih terasa 
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sedikit mengganggu dalam menyerap makna kalimatnya dengan mudah. Dilain pihak, novel ini 

sangat baik dijadikan sebagai bahan ajar bahasa, budaya, maupun masyarakat Jepang, mengingat 

istilah budaya yang dikutip apa adanya dan diterjemahkan maknanya dalam bahasa Indonesia.   

Interpretasi Data Idiologi Penerjemahan Domistikasi dan Foreignisasi, Penerjemah Widya 

Kirana : 

Novel Madogiwa no Totto-chan terjemahan Widya Kirana  pertama kali terbit pada  

tahun 2008 dari novel yang sudah dialih bahasakan dalam bahasa Inggris oleh Dorothy Britton 

pada tahun 1981. Tetsuko sendiri menyampaikan terimakasih yang tulus kepada Dorothy Britton, 

dan merasa beruntung menemukan penerjemah yang luar biasa. Fakta bahwa  Dorothy Britton 

yang berprofesi sebagai pemusik dan penyair, memungkinkan untuk dapat memindahkan teks 

buku ini kedalam bahasa Inggris yang tetap mempunyai irama dan kepekaan serta 

menyenangkan untuk dibaca. 

Namun demikian, misi penerjemahan novel ini kedalam bahasa Inggris adalah lebih pada 

untuk menyampaikan suatu konsep pendidikan yang sangat luar biasa, yang pernah dilakukan 

pada masa sebelum Perang Dunia ke II. Tentu saja dengan alih bahasa novel ini kedalam bahasa 

Inggris, daya jangkau penyampaiannya bisa semakin luas.   Karena itu, misi penyebaran bahasa 

dan budaya Jepang tidak menjadi prioritas utama. Hal ini terlihat dengan sedikitnya ungkapan 

asing dalam bahasa Jepang yang dikutip secara utuh. Tidak ditemukan informasi bahwa misi 

penerjemahan novel ini berbasis proyek penerjemahan yang didanai oleh pihak Jepang. Atau 

mungkin lebih pada kerja penerjemahan yang didasari oleh hubungan persahabatan antara 

Tetsuko Kuroyanagi dan Dorothy Britton. 

Widya Kirana adalah  sebagai seorang penerjemah yang biasanya menerjemahkan novel 

berbahasa inggris. Pemilihan novel ini dalam kerja penerjemahannya  dilatarbelakangi nuraninya 

sebagai seorang ibu, mengingat ini merupakan novel otobiografi seorang anak kecil yang 

menikmati suatu kebijakan dari penerapan konsep pendidikan. Widya Kirana lebih terfokus pada  

idiologi pendidikan, daripada mengupayakan transformasi kebudayaan.  

Secara konkrit, data idiologi penerjemahan domistikasi dan foreignisasi dalam novel 

madogiwa no Totto-chan, terjemahan Widya Kirana, adalah sebagai berikut: idiologi  

foreignisasi ditemukan sebanyak 24 dari 71 data, yaitu sebanyak 34%.  Idiologi  domistikasi  

ditemukan sebanyak 32 dari 71 data, yaitu sebanyak 45%.  dan yang menggunakan idiologi 

domistikasi  foreignisasi sekaligus sebanyak 15 dari 71 data, yaitu 21%.  Hal ini menunjukkan 

bahwa Widya Kirana menganut idiologi domistikasi untuk tetap mempertahankan irama dan 

kepekaannya sebagaimana yang diharapkan oleh penulis aslinya tetsuko Kuroyanagi, dan 

sebagaimana  yang diupayakan oleh penerjemahnya dalam bahasa Inggris Dorothy Britton.  
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D. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian tentang idiologi penerjemahan domistikasi dan foreignisasi oleh 

penerjemah Latifah Rahmat dan Nandang Rahmat, dapat disimpulkan bahwa  faktor  genetik, 

pengetahuan, prilaku, dan jati diri penerjemah, terrefleksi dalam prilaku berkarya 

penerjemahannya. Namun,  masih ada faktor lain yang turut mempengaruhinya, yaitu  misi 

penerjemahan buku tersebut sebagai sarana memperkenalkan bahasa dan budaya Jepang. Kondisi 

ini terlihat dalam data yang menunjukkan bahwa idiologi penerjemahan tertinggi adalah idiologi 

foreignisasi dan domistikasi sekaligus, yaitu sebanyak 32 dari 73 data, yang berarti 44%. Dari 73 

data, hanya 15 data saja yang berat hanya 20% yang menggunakan idiologi foreignisasi, dan 26 

dari 73 data, yaitu sebanyak 36% menggunakan idiologi domistikasi. Idiologi domistikasi dan 

Foreignisasi yang  paling banyak dilakukan secara bersamaan ini bertujuan untuk lebih bisa 

menjangkau  tujuan semua kalangan pembacanya. Dari hasil Interpretasi Data Idiologi 

Penerjemahan Domistikasi dan Foreignisasi, Penerjemah Widya Kirana, Secara konkrit Idiologi  

foreignisasi ditemukan sebanyak 24 dari 71 data, yaitu sebanyak 34%.  Idiologi  domistikasi  

ditemukan sebanyak 32 dari 71 data, yaitu sebanyak 45%.  dan yang menggunakan idiologi 

domistikasi  foreignisasi sekaligus sebanyak 15 dari 71 data, yaitu 21%. Secara umum, idiologi 

domistikasi  yang paling banyak dilakukan ini dipilih demi kenyamanan pembacanya.  
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Abstract 

 

This study aims to identify feminism in Made In Dagenham movie directed by Nigel Cole. This 

study used content analysis implementing qualitative approach. Made In Dagenham movie was 

used as sources of data. The dialogs and the scenes in the movie were identified and classified as 

the data. This study revealed (1) the characterization of main character: Rational thinker, persistent 

woman, a caring woman, a good wife and mother (2) Feminism shown: the main character is being 

the fighter of woman’s right, brave to fight against the discrimination, and she has power to make a 

change in the country (3) Kinds of feminism in the movie were Liberal Feminism. 

 

Keywords: feminsm, movie. 

 

A. Pendahuluan 

Sastra merupakan bagian suatu kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dikehidupan 

masyarakat. Karya sastra ini merupakan sebuah pengungkapan kehidupan yang dapat bersumber 

dari lingkungan sekitar, kehidupan yang dialaminya, disaksikan, didengar, dibaca bakan hasil 

imajinasi dari pengarangnya sendiri, kemudian melalui media tertentu hal tersebut 

disampaikannya kepada khalayak ramai dengan berbagai tujuan.  

Salah satu karya sastra yang sekarang ini masih banyak diminati dan termasuk media 

elektronik yang cukup tua adalah film. Dapat dikatakan masyarakat yang berbudaya pasti akan 

berinteraksi dengan film, karena film juga bagian dari hasil kreasi seni dan budaya. Didalam film 

terdapat unsur visual juga audio yang menyatu, yang membuat cerita lebih hidup. Selain itu, 

didalam film terdapat banyak hal yang bisa diungkapkan oleh pembuat film, baik dari segi 

penokohan karakternya, alurnya, settingnya juga mau dibuat seperti apa kisah dari cerita itu 

sendiri. Dalam hal ini pun, film ini bisa merupakan kisah yang diangkat dari kisah nyata 

seseorang ataupun pembuat film itu sendiri ataupun karya imajinasi dari pembuat film atau 

bahkan merupakan cerminan realitas suatau masyarakat atau kritikan dari fenomena-fenomena 

yang sedang terjadi di masyarakat seperti fenomena sosial, psikologi, dan estetika yang 

kompleks yang menjadi dokumen yang berisi cerita dan gambar yang diiringi kata-kata bahkan 

music sehingga film merupakan produksi yang sangat kompleks. Sekarang ini keberadaan film 

sangat terasa penting di berbagai lapisan masyarakat, baik anak-anak muda, para orang tua 

bahkan anak-anak kecil sudah berinteraksi dengan film. Seiring dengan antusias masyarakat 

yang tinggi tentang film ini, maka sudah sewajarnya bermunculan hasil karya film-film yang 

sangat berkualitas dan unggulan sepanjang masa. 

mailto:unprisyastanti@gmail.com
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Salah satu film yang menarik yang patut ditonton sepanjang masa adalah film Made in 

Dagenham. Film ini bercerita tentang seorang perempuan yang memperjuangkan haknya dalam 

mendapatkan upah pekerja.  Filmnya sendiri merupakan dramatisasi dari kisah nyata para buruh 

wanita di pabrik mobil Ford tahun 1968. Di tengah ribuan pegawai pabrik Ford yang saat itu 

merupakan salah satu pabrik dengan angka tenaga kerja terbesar di Inggris, dan memiliki pekerja 

rata-rata pria, dan terdapat juga 180an pegawai wanita, yang bertugas menjahit properti interior 

mobil Ford. Mereka mulai merasa tidak puas dengan kondisi tempat kerja mereka yang 

memprihatinkan serta  status mereka yang dikategorikan ‘unskilled work‘ secara sepihak. Oleh 

karena itu, pemain utamanya, Rita O’Grady berjuang untuk mendapatkan haknya untuk ‘equal 

pay’ dengan pekerja laki-laki. Terdapat sisi feminisme disini yang ditunjukkan oleh pemain 

utamanya. Seperti pendapat Kasiyan dalam Sugihastuti dan Saptiawan (2007;86), feminisme 

sebagai gerakan perempuan muncul dalam karakteristik yang berbeda-beda yang disebabkan 

asumsi dasar yang memandang persoalan-persoalan yang menyebabkan ketimpangan gender. 

Sehingga dapat diasumsikan feminisme adalah sebuah paham/aliran yang berusaha memahami 

ketertindasan terhadap perempuan, dan mencari upaya bagaimana mengatasi ketertindasan itu. 

Oleh karena itu, seorang feminis adalah seseorang yang berusaha memahami posisi terhadap 

perempuan dan berupaya mengatasinya. Disini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut lagi 

seperti apa segi feminisme yang digambarkan di film ini khususnya oleh pemain utama dan 

termasuk jenis feminisme apa yang terjadi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai feminisme yang difokuskan pada pemain utama dalam film Made In Dagenham Karya 

Nigel Cole ini. Maka dari itu penulis memberi judul makalah ini yaitu” Kajian Feminisme dalam 

Film Made in Dagenham karya Nigel Cole”.  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di uraikan diatas maka dirumuskan masalah 

berikut:1. Bagaimanakah penokohan Pemain utama dalam Film Made in Dagenham karya Nigel 

Cole?,2. Bagaimanakah Feminisme digambarkan pada Pemain utama dalam Film Made in 

Dagenham karya Nigel Cole? 3. Apakah jenis feminisme yang terdapat pada pemain utama 

dalam Film Made in Dagenham karya Nigel Cole? 

 

B. Landasan Teori 

1. Karakter Tokoh Utama 

Di dalam sebuah cerita yang menampilkan beberapa karakter didalamnya, pasti akan 

memiliki tokoh utama/karakter utama yang akan menjadi pusat dan sumber baik alur, plot, 

ataupun konflik-knflik yang bermunculan. Terdapat beberapa pendapat dari beberapa ahli 

tentang tokoh utama ini, lebih detail akan dibahas berikut ini. Diyanni (2004:54) berpendapat 
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bahwa “Main character is an important figure at the center of the story’s action or theme.”  

Yang dapat diartikan bahwa karakter utama adalah sosok yang penting didalam sebuah film dan 

menjadi pusat cerita juga tema sebuah cerita.   

Dan menurut Klerer (2004:20) “First person narration renders the action as seen 

through a participating figure, who refers to herself or himself in the first person. First person 

narrations can adopt the point of view either of the protagonist or of a minor figure”. Dalam 

pendapat Klerer tersebut dapat dijabarkan bahwa karakter utama/ tokoh utama akan menjadi 

orang pertama yang mampu membuat karakternya ataupun karakter lainnya akan terlihat menjadi 

tokoh yang baik ataukah menjadi tokoh yang kurang ditonjolkan. 

Dan menurut Beaty et al (2002:102), “Main character is expectation, emotions and kind 

of world imagine that the character inhabit make up the major register of emotional responses to 

fiction”. Sehingga pemain utama adalah sesuatu yang utama yang diharapkan mampu 

mengilustrasikandan membawa emosional para penontonnya.  . 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa karakter utama atau 

tokoh utama dalam sebuah film, pusisi, cerita atau yang lainnya akan memegang peranan 

penting, sebagai pusat karakter, sebagai pemimpin karakter  dan membuat cerita menjadi lebih 

hidup dan menarik serta dapat dilihat, dirasakan dan ditentukan dari ucapanya, tindakannya, atau 

unsur-unsur abstrak yang dimunculkan didalam film, misalnya emosinya, motivasinya, cita-

citanya, keinginannya, romantisnya juga unsur lainnya. 

2. Penokohan/Characterization 

Dalam sebuah cerita, karakter akan menjadi sumber atau pusat dari sebuah cerita. 

Didalam mengambarkan suatu karakter, maka akan ada proses penokohan didalam ceita tersebut. 

Berikut beberapa pendapat dari para ahli tentang penokohan. Corsini (2002:155) berpendapat 

bahwa “Characterization processes by which personality and character are developed in an 

individual through interaction with other members group.” Berdasarkan pendapat diatas, dapat 

diartikan bahwa penokohan dapat terlihat ketika karakter berinteraksi dengan karakter lain 

didalam cerita. 

Gill (1995:127) sependapat dengan Corsini, dimana Gill mengatakan bahwa 

“Characterisation is the way in which a character is created.” Yang dapat diasumsikan bahwa 

penokohan adalah suatu cara bagaimana suatu karakter diciptakan. Senada dengan pendapat 

diatas, Luke berpendapat seperti yang dikutip oleh Bronze (1989:94) “Characterization is the art 

making people in a story real.” Bahwa penokohan merupakan suatu seni untuk menciptakan 

seseorang agar terlihat nyata dalam sebuh cerita. Dalam pendapat tersebut dapat juga dijabarkan 

bahwa penokohan ini akan bergantung sekali dengan apa yang ingin dibuat oleh para pengarang 
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film. Mereka dapat menciptakan tokoh atau karakter sesuai dengan apa yang ingin mereka 

ciptakan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penokohan adalah suatu proses 

atau cara seorang pembuat film dalam menciptakan karakter yang mereka inginkan agar karakter 

tersebut terlihat nyata. Yang dapat terlihat ketika karakter tersebut berinteraksi dengan karakter 

lainnya misalnya dari ucapannya, tindakannya atau pemikiran-pemikirannya. 

3. Feminisme 

Lips (200:13) mengatakan bahwa “Feminism comes in many different versions, but all of 

them share certain premises: the notion that inequalities between women and men should be 

challenged; that women’s experiences and concerns are important; that women’s idea, 

behaviors, and feelings are worthy of study in their own right.”. Disini Lips berpendapat bahwa 

feminism dapat berasal dari beberapa sebab dari ketidaksamaan laki-laki dan perempuan dan hal 

itu harus dilawan. Mereka meminta persamaan hak dalam berpendapat, bertindak, dan juga 

perasaan mereka.  

Lebih lanjut lagi, Wood (2001:4) mengatakan bahwa “My feminism means I’am against 

oppression, be it the oppression of women, men, people with disabilities, specific sexual 

identities, particular race–ethnicities, elderly people, children, animals, or our planet. I don’t 

think oppression and domination foster healthy lives for individuals or societies as a whole.” 

dalam pendapat tersebut, Wood mengatakan bahwa Feminisme adalah sebuah aksi melawan 

penindasan dalam segala aspek kehidupan tidak hanya tentang persamaan antar laki-laki dan 

perempuan. 

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa feminism ini merupakan suatu 

gerakan atau aksi dari perempuan-perempuan yang terjadi karena beberapa hal, misalnya adanya 

ketimpangan gender, adanya perbedaan perlakuan terhadap wanita, adanya gesekan-gesekan 

ketidakadilan dan yang pasti perempuan menginginkan persamaan hak dengan laki-laki, dan 

lebih jauh lagi feminisme ini merupakan suatu tindakan dalam perlawanan ketidakadilan dalam 

segala aspek dalam kehidupan yang dapat dilakukan terhadap masyarakat langsung atau melalui 

jalur politik. 

4. Jenis-Jenis Feminisme 

Wood (2001:69-75) menyebutkan tiga jenis feminisme, yaitu: 

a. Radical feminism, the first form of feminism which grew out of another social movement, 

new left politics which focused on protesting the Vietnam war, racial discrimination, and 

governmental abuses. 

b. Socialist feminism, this feminism sees the sexual division of labor as intrinsic to 

capitalist, it is assume that economic and material conditions are powerful sources of 

oppression.   
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c. Liberal feminism, in this era goes by various labels middle class feminism. Acting from 

the liberal ideology that women and men are alike in important respect and, therefore, 

entitle to equal rights and opportunities. 

 

Dalam pendapat tersebut Wood membedakan feminism menjadi tiga hal, yaitu feminisme 

radikal, feminisme social, dan feminisme liberal. Untuk lebih detailnya lagi akan dibahas 

masing-masing jenis feminisme tersebut: 

a. Feminisme Radikal 

Sumiarni (2004:75) menyatakan “Feminisme radikal cenderung membenci pria sebagai 

individu maupun kolektif, dan mengajak wanita untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan 

pria dalam kehidupan mereka. Feminisme menganggap tidak perlu adanya laki-laki baik secara 

individu atapun kelompok. Mereka beranggapan bahwa mereka dapat bersikap lebih mandiri 

tanpa adanya campur tangan laki-laki. Selanjutnya, menurut Saptari dan Holzner (1997:424) 

bahwa aliran ini melihat kategori sosial seks sebagai dasar perbedaan. Jenis feminisme ini 

menganggap bahwa sudut pandang seks yang dimiliki oleh masyarakat yang mempengaruhi 

perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. 

Dari beberapa pendapat di atas, disimpulkan bahwa menurut aliran ini kekuasaan laki-

laki atas perempuan, yang didasarkan pada pemilikan dan kontrol kaum laki-laki atas kapasitas 

reproduksi perempuan telah menyebabkan penindasan pada perempuan. Hal ini membuat 

ketergantungan perempuan secara fisik dan psikologis kepada laki-laki. Feminisme radikal ini 

beranggapan bahwa system patriarki dan perbedaan biologis yang menyebabkan terjadinya 

penindasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara 

lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), sekisme, relasi kuasa 

perempuan dan laki-laki, dan dikotomi domestik-publik. Jadi penguasaan fisik perempuan oleh 

laki-laki, seperti hubungan seksual, adalah bentuk dasar penindasan terhadap perempuan.   

b. Feminisme Sosialis 

Sumiarni mengatakan bahwa “Feminisme sosialis melihat bahwa persoalan yang dialami 

perempuan berkaitan dengan tugas reproduksi sosial dan biologis mereka, sehingga perempuan 

harus dibebaskan dari tugas-tugasnya dilingkup privat, maka kerja mereka akan dihargai sama 

dengan pria.” Sumiarni,2004:78). Disini feminis melihat ketimpangan yang terjadi, perempuan 

banyak memegang tugas dan peranan di masyarakat. Mereka menutut untuk kesamaan hak. 

Menurut Fakih (2007:90) penindasan perempuan terjadi di kelas manapun, bahkan 

revolusi sosialis ternyata tidak serta merta menaikkan posisi perempuan.  Disini feminisme tejadi 

diberbagai kelas social masyarakat, namun revolusi social yang dijalankan oleh feminisme 

belum memberikakan pengaruh yang cukup signifikan. Aliran ini menganggap bahwa konstruksi 
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sosial sebagai sumber ketidakadilan terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya adalah 

stereotipe-stereotipe yang dilekatkan pada kaum perempuan. Kalau ingin memperoleh 

kebebasan, maka status dan fungsi dalam struktur harus berubah. Sikap rendah diri harus diubah 

menjadi percaya diri 

c. Liberal Feminisme 

Cudd and Andreasen (2005:7) mengatakan bahwa  “Liberal feminist political action 

brought about many important changes in the situation of women.” Liberal feminisme akan 

membawa banyak perubahan bagi kehidupan wanita. Hepburn (2003:100) juga mengatakan 

bahwa “Liberal feminism sees government as a neutral institution.” Liberal feminisme 

menganggap parlemen-parlemen yang berada di pemerintahan harusnya memberikan 

kesempatan yang sama untuk para perempuan agar bisa mendapatkan kesempatan yang sama 

dalam politik.  

Madsen (2002:36) menambahkan “Liberal feminists support the equal rights amendment 

and other legislative acts to abolish sexual discrimination and to erode oppressive gender 

roles.” Disini Madsen menjelaskan bahwa liberal feminisme mendukung agar legislatif atau 

lembaga Negara membuat hukum yang mampu melindungi hak-hak yang sama antar laki-laki 

dan perempuan. 

Dari beberapa teori yang telah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa liberal 

feminisme ini menekankan pada suatu Negara ataupun lembaga legilastif suatu Negara untuk 

menciptakan hukum-hukum yang melindungi dan memberikan kesamaan hak antar laki-laki dan 

perempuan dan memberikan kesempatan serta memperlakukan kesamaan hak antar laki-laki dan 

perempuan di dalam dunia perpolitikan dalam suatu negara. 

 

C. Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif 

dalam bentuk content analysis. Penelitian ini merupakan penelitian dasar dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Untuk mendapatkan hasil analisa, penulis melakukan beberapa teknik 

pengumpulan data, yaitu: mempersiapkan landasan teorinya, dari berbagai sumber, setelah itu 

mengindentifikasi sumber data, yaitu film Made in Dagenham karya Nigel Cole. Teknik analisis 

data dengan cara mengidentifikasi penokohan, penggambaran feminisme dan mengidentifikasi 

jenis feminisme yang terdapat pada pemain utama dalam film Made in Dagenham karya Nigel 

Cole.  
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D. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Berikut akan diuraikan hasil analisa dari film Made in Dagenham karya Nigel Cole yang 

berfokus penokohan tokoh utama, feminismenya dan jenis femisnisme yang ditemukan, 

diperjelas dengan gambar-gambar dari film dan juga percakapan didalam film tersebut yang 

terkait. 

1. Penokohan Tokoh Utama 

a. Pemikir yang Rasional  

 

Gambar 1. Rita dan Keluarga sedang Berkumpul 

Sharon : “Here, dad, Martine Clarke’s got colour. I seen it!” 

Eddie : “Ooh, martin Clarke got colour, has she? We’ll go around her house and 

watch it after tea, won’t we? Her mom will be pleased. Look, we’ll have 

colour soon. Once you can rent them.” 

Rita : “Eddie, don’t promising colour. We haven’t even paid for  the fridgeyet. And 

the three piece is still on tick. And now we got all this   unrest at work.” 

(Dapur, 00:16:34-00:16:57) 

Rita dalam percakapan tersebut sangat tidak setuju apabila mereka membeli televisi baru 

dikarenakan masih ada yang harus dibayar. Terlihat jelas Rita menggunakan pikiran rasionalnya 

dalam bersikap. 

b. Perempuan Pemberani  

 

Gambar 2. Rita Berbicara dengan Kepala Pabrik 

Rita : “Oh, no! I’m sorry... We’re not paying that game... We ain’t your men, 

remember! We’re us... and we won’t beaddressed in this manner. All those 

in favour of not onlymaintaining, but increasing our current industrial 

action by going to an immediate all out stoppage until we get the samerates 

of pay as the men!” 

Monty : “What?” 

Rita : “Well, why not? That’s what this dispute is really ab out, isn’tit?!We’re on 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

574 
 
 

the lowest rate in the whole factory...despite the fact that we have got 

considerable skill. And there’sonly one possible reason for that.. It’s cause 

we’re women,and in the work place women get paid less that mrn, nomatter 

what skill they got!” “Which is why we gotta demand that from now on, 

there’s alevel playing field and rates of pay which reflect the job you do, 

not whether you’ve got a dick or not!” “This strike is about one thing and 

one thing only: fairness! Equal pay or nothing! All those in favour?” 

 (Kantin Pabrik, 00:42:14-00:43:49. 

c. Peduli dengan Sesama 

 

Gambar 3. Rita Mengunjungi Connie 

 

Rita : “What are you talking about Connie?” 

Connie : “George is ill... you know that! He’s touched... the strike ustwhipping 

everything up... I’ve gotta put him first...” 

Rita : “Look, Connie... I know it’s hard” 

  

(Rumah Connie, 01:02:47 - 01:04:06) 

Rita mengunjungi Connie dan memberikan dukungan untuk Connie. Disini terlihat 

bahwa Rita memang ssosok yang peduli dengan teman. 

 

d. Seorang Ibu juga Istri yang Baik 

 

Gambar 4. Suami Rita, Eddie Mengantar Rita 

Eddie : “What’s this? A mothers meeting?” 

Rita  : “Hey, cheeky sod... Are you alright?” 

Eddie : “How you getting on?” 

Rita  : “Give us a half change...” 

Eddie : “Good luck...” 

Rita  : “See you later...” 

(Halaman Pabrik, 00:27:46 – 00:27:53 ) 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

575 
 
 

Di dalam dialog tersebut, terlihat hubungan yang baik antar Rita dengan suaminya. Eddie 

memberikan dukungan atas apa yang istrinya perjuangkan, disitu terlihat Rita merupakan istri 

yang baik, dapat mengomunikasikan apa yang terjadi dengan suaminya. Sehingga suaminya 

tidak menentang apa yang diperjuangkannya. 

 

Gambar 5. Rita Memperhatikan Tangan Anaknya 

Rita : “Graham... breakfast... Graham... you’re gonna be late!” 

Graham : “I don’t feel very well... ” 

Rita : “You’re not hot...” 

Graham : “It’s me stomach... ” 

Rita : “Ok, what’s wrong with your hand?” 

Graham : “I never done nothing... honest...” 

Rita : “Mr.Clarke again? It will be fine ok...” 

Graham : “Yeah...” 

Rita : “Have your breakfast and go and get dressed... I’ll deal with it... it’llbe fine...” 

 (Dapur, 00:10:05-00:10:45) 

Percakapan ynag terjadi di dapur itu terjadi ketika sarapan. Rita meminta anaknya untuk 

segera bergegas agar tidak terlambat, dan ternayata anaknya berkata tidak enak badan. Kemudian 

Rita menemperhatikan apa yang terjadi pada anaknya, dan dia menemukan tangan anaknya 

memerah. Akhirnya, naknya mengakui kalau tanda merah tersebut berasal dari pukulan gurunya 

yang menghukumnya lagi. Disitu, Rita memberitahukan akan mengurusnya. Terlihat, bahwa Rita 

pun bertanggung jawab dan menjadi ibu yang baik untuk anaknya. 

 

2. Feminisme Pada Tokoh Utama 

a. Memperjuangkan Hak Perempuan 

 

Gambar 6. Rita dan Teman-temannya Berdemo di Depan Pabrik 
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Rita : “Close the gate!” 

Women : “Yeaaay...” 

Rita : “I know at least they know we’re serious, right? Not as helpless as 

they thought... come on then girl...!” 

Sandra : “No more seats today Mr.Ford” 

Connie : “Come on girls, lets get together...” 

Rita : “What if we form a line or something? Line up there...!” 

Connie : “Hold the banner up...!” 

 

 (Aula Ford 00 :28:18-00:28:46) 

Di dalam dialog tersebut dan juga dari gambarnya, Rita dan kawan-kawan seperjuangan 

mengadakan pemblokiran didapan pabrik Ford, Hl ini dilakukannya dalam memperjuangkan 

Hak-hak para pekerja perempuan yang menuntut upah yang sama dengan para pekerja laki-laki. 

 

Gambar 7. Rita Berkampanye Menuntut Persamaan Upah 

  Rita : “The time has come for all women to say “enough”!!! We do not and will not accept    

               this any longer...!!!”    

             (Dagenham, 00:47:22- 00:47:29) 

Di dalam monolog yang disampaikan oleh Rita, sangat terlihat Rita memperjuangkan hak 

para perempuan, mengajak paara perempuan untuk bersama-sama memperjuangkan hak mereka, 

agar semua tidak menerima keadaan begitu saja. 

b. Melawan Deskriminasi 

 

Gambar 8. Rita Berbicara dalam Pertemuan 
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Rita : “I’m sorry Albert, but it is bollocks... Three hours we’ve Been sitting here, 

now and... That’s what matters to the girls? How you qualify to talk about 

that I don’t know!  Here have a look at this...!!! there you put them  

together.. go on...!” 

Grant : “Ford property, I believe...” 

Rita : “Oh... Stop it! We have to take these pieces and work out how they go 

together. Because there ain’t no template, is there? We have totake them 

and sew them, all free hand    into the finish article! The same with the 

door trim, and God knows what else. That is notunskilled work, which is 

how you’ve regarded us. Christ, you need to take an    exam to get on our 

line...“ 

Hopkins : “Please, miss...” 

Rita : “No, it’s Mrs! O’Grady...” 

Hopkins : “Mrs.O’Grady, I understand your grievance...” 

Rita : “Well, I really don’t think you do... It is not difficult, thought. 

We’reentitled to semi skilled and the wages what go with it!” 

Hopkins : “Why you bring this to the meeting?” 

Rita : “Hang on! I’m not finish. And as regards to this queue jumping business, 

well, we put this complaint in months ago, didn’t we? It’s just, you’ve done 

nothing about it! And I know why... That’s because women have never 

beenon strike before, isn’t it? You just thought you could forget it and we’d 

all go away. Well, I’m sorry! But it isn’t gonna be that easy because we’re 

not going anywhere. We’re gonna do what we said we would. No more 

overtime and animmediate twenty four hour  stoppage. And where it goes 

from here, that’s uo to you...  If you’ll excuse we, I’ve really got to be 

going thank you  very much...!” 

 (Ruang Rapat, 00:21:11- 00:23:26)   

Rita sangat terlihat berani menyampaikan pendapat-pendapatnya terkait dengan 

deskriminasi yang telah Ford lakukan terhadap para karyawan perempuannya. Di sini Rita 

bersikap melawan dengan tegas akan tindakan tersebut. 

 

Gambar 9. Rita Berpidato di Depan Konferensi 

Rita : My best friend lost her husband recently. He was a gunner in fifty Squadron in 

the RAF. He got shot down one time... on a raid to Essen and even though he 

was badly injured. I asked him, why he joined the RAF and he said... they got 

the best women. Which they did... well you gotta. And then he said, you have to 

do something that was a given... because it was matter of principle. You had to 

stand up... Go have to was right, otherwise you wouldn’t be able to look 

yourself in the mirror. 

“ When did that change? When did we, in this country start being happy. to do 

decide to stop fighting? I don’t think we ever did. But you’ve gotta back us up. 
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You’ve gotta stand up with us. We’re the working classes, the men and women. 

We’re not separated by sex. But only by those who are willing to accept 

injustice. And those like our friend George. Who are prepared to go into battle 

for what is right and equal pay for women is right... Thank you...!” 

 

 (Hotel Weymouth, 01:26:57 – 01:29:15 ) 

Pidato tersebut belangusng dikonferensi yang diselengarakan oleh Ford, yang hanya 

diikuti oleh para laki-laki. Tetapi dengan keberaniannya, Rita datang dan berbicara diatas 

Podium untuk menyampaikan pendapatnya. Disini Rita bersikap demikian karena ingin melawan 

perbedaan atau deskriminasi yang telah Ford lakukan. 

c. Berjuang Membuat Perubahan di Negara 

 

Gambar 10. Rita menjadi Headline di Media Cetak 

Dengan dimuatnya Berita tentang Rita, maka yang telah Rita perjuangkan menjadi 

sorotan khalayak ramai. Dalam hal ini Rita dan teman-temannya akan mendapatkan dukungan 

dari seluruh warga untuk dapat melakukan perubahan yang selama ini mereka perjuangkan. 

 

Gambar 11. Barbara Castle memberikan Pengumuman 

Barbara 

Castle 

: “Now ladies... can I help?” “Thank you gentleman... thank you very much... Iam 

delighted to announce that following our talks this afternoon, the 187 Ford 

machinists will be going back to work on the first of July. They will receive an 

immediate pay rise of 7 pence an hour which will put them at 92 percent of the 

male rate. However, however this is not at all. As a result of our discussion, I can 

confirm that the government is in full support  of creation of an equal pay act by 

the autumn of this year. I guarantee appropriate legislation will be put into place 

to ensure that... that act becomes law...! Thank you.”  

 

 (Di depan Kantor Westminster, 01:45:05- 01:45:59) 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

579 
 
 

Rita akhirnya mendapat dukungan dari Barbara Castle, Seketaris Kenegaraan, sebagai 

perwakilan negara, yang mengatakan bahwa negara memberikan dukungan penuh atas apa yang 

mereka perjuangkan dan pemerintah memberikan aturan bahwa upah pekerja akan disamakan 

dengan upak pekerja laki-laki. Dan terjadilah perubahan seperti yang diharapkan dan 

diperjuangkan oleh Rita dan teman-temannya. 

 

E. Kesimpulan  

Perkembangan karya sastra berjalan begitu pesatnya. Dan salah satu karya sastra yang 

sekarang ini masih banyak diminati dan termasuk media elektronik yang cukup tua adalah film. 

masyarakat yang berbudaya pasti akan berinteraksi dengan film, karena film juga bagian dari 

hasil kreasi seni dan budaya. Terdapat banyak hal yang bisa diungkapkan oleh pembuat film, 

baik dari segi penokohan karakternya, alurnya, settingnya juga mau dibuat seperti apa kisah dari 

cerita itu sendiri. Film ini bisa merupakan kisah yang diangkat dari kisah nyata seseorang 

ataupun pembuat film itu sendiri ataupun karya imajinasi dari pembuat film atau bahkan 

merupakan cerminan realitas suatu masyarakat atau kritikan dari fenomena-fenomena yang 

sedang terjadi dimasyarakat. Sehingga dapat disebut bahwa film adalah fenomena sosial, 

psikologi, dan estetika yang kompleks yang menjadi dokumen yang berisi cerita dan gambar 

yang diiringi kata-kata bahkan musik. Sehingga film merupakan produksi yang sangat kompleks. 

Seiring dengan antusias masyarakat yang tinggi tentang film ini, maka sudah sewajarnya 

bermunculan hasil karya film-film yang sangat berkualitas dan unggulan sepanjang masa. 

Banyak film yang sudah dihasilkan oleh para pengarang yang kreatif, inovatif dan juga 

imajinatif, serta sensitif terhadap hal-hal yang terjadi didalam kehidupan ini. Banyak hal yang 

dapat kita pahami dan pelajari. Pun banyak kisah-kisah nyata yang diangkat. Yang dapat 

menginspirasi para penontonnya. Banyak hal yang dapat dipetik dan dinilai dari suatu film, 

selain menjadi hiburan bagi para penontonnya. Setelah dianalisa di dalam Film Made in 

Dagenham ini, penokohan pemain utama, Rita Rita O’Grady ditokohkan sebagai seorang yang 

berpikir rasional, mempunyai sifat optimistic, percaya diri, antusias, teagas dan focus pada 

tujuan utamanya, seorang perempuan yang berani dan gigih, sosok yang sederhana dan 

berpenampilan sopan, peduli dengan sesamanya, dan juga merupakan sosok yang sangat baik 

terhadap keluarga, suami dan anaknya.    

Berdasarkan pendekatan konteks, terdapat banyak karakteristik-karakteristik feminisme 

didalam film Made in Dagenham ini. Di sini pemain utamanya memperjuangkan Hak-hak 

Perempuan dalam mendapatkan upah yang sama dengan pekerja laki-laki, juga menghapus 

diskreminasi atau perbedaaan antar kaum laki-laki dan perempuan di negara tersebut, berbagai 
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cara ditempuhnya, baik demo di depan pabrik, datang ke konferensi juga mencari dukungan para 

anggota legislatif. Akhirnya perjuangan Rita juga teman-temannya mendapatkan hasil yang 

sangat memuaskan. Pemerintah atau negara memberikan dukungan penuh atas apa yang mereka 

perjuangkan. Mereka mendapatkan upah yang sama dengan pekerja laki-laki. Dan terjadilah 

perubahan di pabrik tempat mereka bekerja juga di negara tersebut. Berdasarkan pemaparan 

karakteristik-karakteristik feminisme yang telah dianalisis dan diuraikan d iatas, sangat terlihat 

jelas bahwa jenis feminisme yang ada didalam film ini, Made in Dagenham, yang digambarkan 

pada pemain utamanya termasuk jenis feminisme liberal. 
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SUKU TORAJA KABUPATEN LUWU SULAWESI SELATAN 
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Abstract 

 

The objective of the research is aim at finding the metaphor expression of kada-kada Tomina on 

Rambu Tuka ceremony deals on wedding ceremony in Tana Toraja. This research used descriptive 

qualitative method by using hermeneutic approach. The result of the research showed the pattern of 

development related to utterance of kada tomina at Tana Toraja, involved (a) repetition pattern is 

used in utterance of kada tomina can be shown by sentence; Puang..e Puang..e Puang..e, 

Lakitundan to mamma pokomi, lakiruyang to mentindo pokomi, (b) exposition pattern as 

development discourse is done by adding specific words as clarification or affirmation of utterance. 

The exposition words on kada tomina Tana Toraja which is purposed as regular set to clarify its 

utterance meaning, it can be shown by sentence; Allo mangka nasorong pindan puang matua, kulla’ 

na baenan kandiang gallang, dan (c) Affirmative pattern used metaphor sentence can be shown by 

sentence; La umpatepui inde passullean allo’, basse situka’ tungkasanganna. 

 

Keywords: Metaphor Expression,  Kada-kada Tomina, Wedding Ceremony. 

 

A. Pendahuluan 

Bangsa Indonesia adalah negara yang terkenal dengan kemajemukannya, di mana 

terdapat beraneka ragam suku, budaya, agama maupun ras. Meskipun demikian, kemajemukan 

itu diharapkan tidak menjadi penghalang bagi  terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Justru 

keberagaman itu yang menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia, yang harus tetap dijaga dan 

kelestariannya oleh masyarakat Indonesia. 

Sulawesi Selatan sudah dikenal sejak dulu, yang telah memiliki keanekaragaman budaya 

yang bernilai tinggi. Keanekaragaman budaya daerah Sulawesi Selatan, antara lain berupa 

peninggalan sejarah, tradisi, adat-istiadat, permainan rakyat, kesenian rakyat, dan lain-lain. Salah 

satu peninggalan sejarah yang menyimpan berbagai aspek kebudayaan suku bangsa yang 

memiliki aksara sendiri ialah Kada Tominaa. Di mana Kada Tominaa. merupakan salah salah 

satu sastra lisan suku Toraja yang digunakan dalam acara pernikahan, sehingga aspek 

kebudayaan pada masa lampau masih dapat tersimpan dalam naskah kada Tominaa. Salah satu 

bentuk naskah kada Tominaa suku Tanah Toraja yang berhubungan dengan kearifan dikenal 

dengan istilah rambu solo’’. 

Pemahaman tentang kebudayaan adalah suatu persoalan yang sangat dalam dan luas. 

Menurut Marvin Harris (dalam  Spradley, 2007:5) konsep kebudayaan ditampakkan dalam 

berbagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, 

seperti adat (kostum) atau cara hidup masyarakat. Bidang cakupannya meliputi seluruh pikiran, 
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rasa, karsa dan hasil karya manusia. Kebudayaan selalu menunjukkan adanya derajat 

menyangkut tingkatan hidup dan penghidupan manusia.  Dengan menciptakan adat, budaya serta 

lingkungan sosial yang berbeda-beda yang ditumbuhkembangkan dan diwariskan kepada 

generasi ke generasi. 

Kebudayaan juga mencakup  aturan, prinsip, dan ketentuan-ketentuan kepercayaan yang 

terpelihara rapih yang secara turun temurun diwariskan kepada generasi ke generasi. Hal ini juga 

tampak dalam masyarakat Tana Toraja, kebudayaan yang dibina, dikembangkan, diketahui dan 

diakui pihak lain secara nyata akan menunjukkan adanya proses pewarisan budaya dari para 

leluhur masyarakat Tana Toraja. Kebudayaan tersebut dibangun berdasarkan asas, prinsip-

prinsip, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, dan strategi tertentu yang berbasis mitologi, seni, 

kepariwisataan, dan ritual-ritual adat lainnya (Manta, 1989:2). 

Masyarakat Tana Toraja  adalah  salah satu suku minoritas di Indonesia, namun dalam 

kehidupannya, suku Toraja masih tetap mempertahankan adat dan kebudayaan warisan nenek 

moyangnya hingga zaman modern seperti sekarang ini. Orang Toraja dalam kehidupannya 

sangat terikat oleh sistem adat yang berlaku, sehingga hal  ini berimbas pada keberadaan 

upacara-upacara adat. Upacara-upacara adat yang masih sering dilakukan di Tana Toraja adalah 

upacara rambu solo’ yang merupakan acara yang berhubungan dengan kematian dan upacara 

rambu tuka’ yaitu upacara yang berhubungan dengan syukuran dan kesukaan. Pelaksanaan kedua 

jenis upacara ini tidak boleh dicampuradukkan, di mana satu upacara  harus  diselesaikan terlebih 

dahulu sebelum memulai upacara yang lain, (Manta, 1989: 5-6). 

Kada Tominaa daerah Tana Toraja merupakan salah satu sastra lisan di daerah Tana 

Toraja yang dituturkan dengan bahasa Toraja yang berwujud syair. Kada Tominaa daerah Tana 

Toraja sebagai sastra lisan yang memiliki kekhasan tersendiri, selalu diekspresikan untuk 

kepentingan tertentu sesuai bunyi syair tersebut. Kada Tominaa daerah Tana Toraja dituturkan  

oleh pemangku adat dalam setiap upacara pemakaman atau yang disebut rambu solo’, dan 

upacara syukuran atau yang disebut rambu tuka’, penilitiaan ini berusaha memberikan hal yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini.  

Metaforis adalah makna yang ditimbulkan oleh adanya unsur perbandingan di antara dua 

hal yang memiliki ciri makna yang sama. Contoh: kata kaki dengan ungkapan kaki langit, kaki 

gunung dan kaki meja. Kaki tetap menunjukkan bagian bawah, namun ungkapan kaki langit 

bermakna horizon, kaki gunung berarti lembah, dan kaki meja adalah tiang-tiang penyanggah 

meja. 

Tarigan dan Keraf (1985:183) mendefinisikan bahwa metafora berasal dari bahasa Yunani 

metaphora yang berarti ‘memindah’ berasal dari kata Meta ‘di atas’ atau ‘melebihi’ dan  Pherein 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

584 
 
 

‘membawa’. Jadi dalam metafora membuat perbandingan antara dua hal untuk menciptakan 

suatu kesan mental yang hidup walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit dengan menggunakan 

kata-kata seperti, ibarat, bagaikan, umpama, laksana, dan sebagainya seperti halnya 

perumpamaan. Selanjutnya Tarigan dan Keraf (1985:139) berpendapat bahwa “Metafora adalah 

sejenis gaya bahasa perbandingan yang singkat, padat dan tersusun rapi. Di dalamnya terlihat 

dua gagasan, yang satu adalah suatu kenyataan, sesuatu yang dipikirkan dan yang menjadi objek; 

dan yang satunya lagi merupakan pembanding terhadap kenyataan tadi dan menggantikan yang 

di belakang itu menjadi yang terdahulu”. Metafora merupakan bahasa kiasan seperti 

perbandingan hanya tidak menggunakan kata pembanding seperti, laksana, bagai dan 

sebagainya. 

Kada Tominaa daerah Tana Toraja merupakan salah satu sastra lisan di daerah Tana 

Toraja yang berwujud syair dan diwariskan  dari mulut ke mulut (Manta, 1989:43). Kada 

Tominaa daerah  Tana Toraja dituturkan oleh pemangku adat  atau sekelompok orang dalam 

setiap upacara pemakaman adat daerah Tana Toraja atau yang disebut rambu solo’. Pada upacara 

pemakaman  tersebut, kada tominaa biasanya dituturkan pada  kegiatan singgi, badong, dan 

bating. Pada kegiatan singgi, kada tominaa dituturkan oleh seorang  pemangku adat untuk untuk 

menyampaikan  pujian kepada si jenazah, pada kegiatan badong,  kada tominaa dituturkan oleh 

sekelompok orang  dengan membuat lingkaran dan saling bergandengan tangan, sedangkan pada 

kegiatan bating,  kada tominaa dituturkan secara bergantian oleh  seorang lelaki dan perempuan 

dan biasanya diiringi musik seruling.  

Kada tominaa daerah Tana Toraja sebagai sastra  lisan yang memiliki kekhasan sendiri, 

selalu  diekspresikan untuk kepentingan-kepentingan  tertentu sesuai bunyi syair tersebut, artinya 

kada Tominaa daerah Tana Toraja dijadikan sebagai  salah satu media ekspresi masyarakat 

daerah Tana Toraja untuk mengkomunikasikan pengalaman hidupnya maupun kepentingan 

tertentu kepada sesamanya dalam lingkup masyarakat  daerah Tana Toraja. 

Sastra lisan di dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan bahasa Inggris ‘oral 

literature’ yang secara harfiah artinya: (1)mengucapkan kata dalam percakapan, (2) 

mentransaksikan kata dari mulut, pembicaraan, verbal, secara teknis dapat divisualisasikan 

berupa  tradisi lisan, kepustakaan lisan, pengakuan lisan, dan sebagainya. Sastra lisan sebenarnya 

adalah  kesusateraan yang mencakup ekspresi kesusastraan warga suatu kebudayan yang 

disebarkan  secara lisan dari mulut ke mulut (Hutomo, 1991:1). 

 Sastra lisan merupakan institusi dan kreasi sosial yang menggunakan bahasa sebagai 

media. Hakikatnya sastra lisan adalah bagian khazanah pengungkapan dunia sastra yang tidak  

lepas dari pengaruh-pengaruh nilai-nilai baru yang hidup dan berkembang pada masyarakat, 
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Pamungkas (2012:114). Kada tominaa merupakan salah satu sastra lisan yang  diwariskan dari 

generasi ke generasi di kalangan masyarakat daerah Tana Toraja. Hal tersebut sejalan dengan 

ciri-ciri sastra lisan yang dikemukakan oleh  Hutomo (1991:3), yaitu: 1) penyebarannya melalui 

mulut ke mulut, 2) lahir di dalam masyarakat yang masih bercorak desa, 3) menggambarkan ciri-

ciri budaya suatu masyarakat, 4) tidak diketahui siapa pengarangnya, karena itu menjadi milik 

masyarakat, 5) bercorak puitis, teratur, dan berulang-ulang, 6) tidak mementingkan fakta dan 

kebenaran, lebih mementingkan pada aspek khayalan  yang tidak diterima oleh masyarakat 

modern, 7) terdiri dari berbagai versi, 8) bahasanya menggunakan gaya bahasa  lisan, 

mengandung dialek, kadang-kadang  diucapkan tidak lengkap. 

Pada dasarnya bentuk sastra lisan kada tominaa sama halnya dengan sastra lisan lainnya. 

Pada awalnya istilah ini merupakan ciri peradaban primitif, karena tradisi merupakan bentuk 

warisan panjang. Sastra lisan merupakan warisan leluhur yang abadi, karena sastra itu ada, 

lestari, hidup, berkembang, secara alami dalam masyarakat. Sastra lisan telah berusia panjang  

seusia orang yang berkomunikasi lisan. Karena sastra lisan masyarakat daerah Tana Toraja 

merupakan bagian dari kebudayaannya yang diwariskan secara turun-temurun sebagai milik 

bersama maka sastra lisan muncul dengan berbagai bentuk sebagai penyalur sikap, pandangan, 

refleksi dan sebagainya. 

 

B. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memeroleh data mengetai gambaran salah satu budaya 

Tanah Toraja pada acara rambu solo’. Secara operasional tujuan dari penelitian ini, adalah untuk 

mendeskripsikan ekspresi metaforis kada-kada Tominaa dalam upacara pernikahan di Tanah 

Toraja Sulawesi Selatan. Tempat penelitian ini adalah Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi 

Selatan, dan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 03 sampai dengan 07 Mei  2016. 

Penelitian ini termasuk jenis metode penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan hermeneutika. Data penelitian ini berupa tuturan kada tominaa daerah Tana Toraja, 

informasi tentang tradisi masyarakat daerah Tana Toraja, dan kegiatan sehari-hari masyarakat 

daerah Tana Toraja. Penelitian ini mengkaji  ekspresi metaforis dalam tuturan kada tominaa 

daerah Tana Toraja. Dalam hal ini, secara teoretis kada  tominaa di daerah Tana Toraja 

dipandang sebagai produk budaya berupa sastra lisan yang mencerminkan budaya penuturnya. 

Untuk memahami ekspresi metaforis dalam kada Tominaa diperlukan kajian secara 

mendalam melalui pengumpulan data secara lengkap dan penafsiran serta penjelasan makna 

secara tepat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutika. 

Pendekatan hermeneutika yang dimaksud adalah menurut pandangan Ricoeur, yakni pemahaman 
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pada: 1) semantik, 2) refleksif, 3) eksistensial. Data penelitian ini berupa teks tuturan kada 

Tominaa daerah Tana Toraja. Data yang berupa teks tuturan kada Tominaa pada kagiatan rambu 

solo’, berupa tuturan kada Tominaa pada kegiatan  rambu solo’, yaitu kegiatan yang 

berhubungan dengan syukuran masyarakat daerah Tana Toraja. 

Sumber data penelitian ini berupa ihktisar dokumen dan catatan peneliti. Data yang telah 

disebutkan di atas berasal dari beberapa sumber. Data yang berupa tuturan kada Tominaa 

bersumber dari rekaman hasil wawancara dengan pelaku kada Tominaa (Pemangku Adat) yang 

bernama YB. Lambe (papa’ Rinja). Data tambahan yang diperoleh dari buku-buku yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan 

data, yaitu: (1) observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu observasi langsung pada saat 

upacara berlangsung pada rambu solo’ acara pernikahan; (2) teknik rekaman adalah merekam 

sejumlah prosesi dan tuturan yang dituturkan oleh Tominaa pada saat rambu solo’ acara 

pernikahan; (3) teknik catat, dilakukan dengan mencatat pada kartu data yang akan dilanjutkan 

dengan pengklasifikasikan data; dan (4) wawancara secara formal atau informal. Wawancara ini 

bertujuan untuk memperkuat apa yang telah didapat dari observasi langsung. Yang menjadi 

informan dalam penelitian ini adalah  Tokoh-tokoh  adat suku Toraja yang dianggap mampu dan 

memahami budaya Toraja secara mendalam. Penentuan informan dilakukan dengan cara mencari 

salah satu informan yang benar-benar menguasai lebih dalam tentang kada-kada Tominaa.  

Metode yang digunakan pada penelitian ini secara deskriptif dengan menggunakan 

metode analisis konten. Analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan 

deskripsi data yang objektif dan sistematik. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengaji, 

mendeskripsikan dan menginterprestasikan data-data yang ada. Kemudian, untuk menyakinkan 

bahwa penelitian ini benar-banar dilakukan, maka validasi data yang dilakukan harus didasarkan 

atas kemantapan dan kebenaran data selama proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, dan 

pelaporan penelitian dengan menggunakan teknik ketelitian dalam memilih fokus penelitian 

dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan menggunakan triangulasi, yang terdiri atas: 

1) triangulasi pengumpulan data, data yang telah dikumpul validasi datanya dapat dilihat pada 

rekaman video kata Tominaa pada saat pesta pernikahan berlangsung. 2) Triangulasi sumber 

data, yaitu validasi data yang bersumber dari sumber data, yaitu dapat dilihat pada lembar 

jawaban informan yang terdiri dari 1 orang nara sumber. 3) Triangulasi teori, yaitu tinjauan 

pustaka dari penelitian ini telah dikumpul berdasarkan pendapat para ahli dari berbagai buku-

buku yang berhubungan dengan penelitian ini.  
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C. Hasil  Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan pola pengembangan tuturannya, tuturan kada Tominaa daerah Tana Toraja 

dapat dikelompokkan menjadi tiga pola, yakni: (a) pola pengulangan, (b) pola penjelasan, dan      

(c) pola penegasan. Ketiga pola tersebut diuraikan berikut ini:  

a. Pola Pengulangan 

Pola pengulangan digunakan dalam tuturan kada Tominaa untuk memperjelas makna 

tuturan dengan cara menyatakan hal atau keadaan secara berulang-ulang. Pengulangan ini 

menggunakan kata yang maknanya sama atau hampir sama atau yang disebut pengulangan 

dengan menggunakan sinonim. Pola pengulangan yang dimaksud dapat lihat pada kegiatan 

rampanan kapa’ (pernikahan), dengan menggunakan kada Tominaa, yaitu :  

Puang..e Puang..e Puang..e 

Puang untorroi batara tua 

Unnisungi tanganala langi 

Bungka’pi ba’ba manikmi 

Killangpi pentiroan bulayanmi 

1) Tahap Semantik 

Pola pengulangan digunakan dalam tuturan kada tominaa untuk memperjelas makna 

tuturan semantik dengan cara menyatakan hal atau keadaan secara berulang-ulang. Pengulangan 

ini menggunakan kata yang maknanya sama atau hampir sama atau yang disebut pengulangan 

dengan menggunakan sinonim. Pola pengulangan yang dimaksud dapat lihat pada kegiatan 

rampanan Kkapa’ (pernikahan), pada teks sebagai berikut : 

Teks 1 

1). Puang..e Puang..e Puang..e, Puang untorroi batara tua 

2). Unnisungi tanganala langi, Bungka’pi ba’ba manik Mu 

3). Killang’pi pentiroan bulayanmi 

Teks di atas merupakan tahap semantik dimana teks tersebut yang merujuk kepada tanda 

dan penanda adalah batara tua, penguasa semesta alam, bertahta di Sorga, pintu kerajaan-MU, 

dan orang pilihan-Mu. Teks tersebut mendeskripsikan tentang permohonan kepada Sang 

Pencipta yang dituturkan secara berulang-ulang agar sang pencipta semesta alam melihat dari 

ketinggiannya untuk memberkati kedua mempelai dalam acara pernikahan yang akan 

dilaksanakan akar dapat berlangsung dengan baik tanpa ada hambatan. 
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2) Tahap Reflektif 

Reflektif suatu relasi disebut refleksif jika setiap unsur dalam himpunan itu berhubungan 

dengan dirinya sendiri. Pola pengulangan digunakan dalam tuturan kada Tominaa untuk 

memperjelas makna tuturan reflektif dengan cara menyatakan hal atau keadaan secara berulang-

ulang. Pengulangan ini menggunakan kata yang maknanya sama atau hampir sama atau yang 

disebut pengulangan dengan menggunakan sinonim. Pola pengulangan yang dimaksud dapat 

lihat pada kegiatan rampanan kapa’ (pernikahan), pada teks sebagai berikut: 

Teks 2 

1). Puang..e Puang..e Puang..e, Puang untorroi batara tua 

2).Lakitundan to mamma pokomi, lakiruyang to mentindo pokomi. 

3).Belanna malambi’mo inde allo maelo, allo mangka na  

 sorong pindan puang matua. 

4).Na dete’mo te kulla’ mapia dadi, kulla’ na  baenan kandian gallang. 

5).Puang untorroi batara tua, to kumombang ta dao mai lisunna batara. 

6).Ladi nani urrandu’ki inde rampanan kapa’, la umpatepui inde passullean allo’. 

  Keenam teks di atas digolongkan ke dalam tahap pengulangan reflektif, karena teks 

tersebut merupakan teks yang menggunakan kata yang maknanya sama atau hampir sama atau 

yang disebut pengulangan dengan menggunakan sinonim. Teks Puang..e Puang..e Puang..e, 

bersinonim dengan Puang untorroi batara tua, Teks Lakitundan to mamma pokomi, bersinonim 

dengan lakiruyang to mentindo pokomi, teks Belanna malambi’mo inde allo maelo, bersinonim 

dengan allo mangka na sorong pindan puang matua, Teks Na dete’mo te kulla’ mapia dadi, 

bersinonim dngan kulla’ na  baenan kandian gallang, teks Puang untorroi batara tua, 

bersinonim dengan to kumombang ta dao mai lisunna batara, dan Teks Ladi nani urrandu’ki 

inde rampanan kapa’, bersinonim dengan la umpatepui inde passullean allo’. 

3) Tahap Eksistensial 

Eksistensial adalah arus filosofis di tangkap terutama dalam karya sastra, yang berkisah 

tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan kondisi manusia kami, yaitu kehidupan seperti 

yang kita menjalaninya bersama dengan bagian-bagian yang baik atau ekspresi metaforisnya, di 

liat pada teks sebagai berikut: 

Teks 3 

Puang..e Puang..e Puang..e (oh….Tuhan, Tuhan, Tuhan) berupa pola pengulangan. 

Dalam kada tomina tersebut merupakan gaya tutur ekspresi metaforis kada tominaa yang 

pola pengembangan tuturannya berupa pola pengulangan yang merupakan suatu permohonan 

kepada Sang pencipta semesta alam, bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya tempat tumpuhan 
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harapan untuk bermohonan dalam menjalani kehidupan ini agar lebih baik sesuai yang diarahkan 

oleh sang pencipta. 

 

b. Pola Penjelasan  

Pola penjelasan merupakan pengembangan tuturan yang dilakukan dengan menambahkan 

kata-kata tertentu yang sebagai penjelas atau penegas maksud tuturan. Kata penjelas dalam 

tuturan kada tominaa daerah Tana Toraja yang dimaksud kata penjelas yang berupa pasangan 

tetap untuk menegaskan maksud tuturannya. Kata-kata tersebut ditemukan dalam beberapa 

tuturan kada Tominaa seperti pada kada Tominaa rampanan kapa’ (pernikahan), berikut ini: 

Teks 4 

1).Puang untorroi batara tua merupakan penjelasan dari Puang..e Puang..e Puang..e 

2).Lakiruyang to mentindo pokomi merupakan penjelasan dari Lakitundan to mamma 

pokomi . 

3).Te kulla di pemarassan merupakan penjelasan dari te’ allo totemo. 

4).Killangpi pentiroan bulayanmi merupakan penjelasan dari bungka’pi ba’ba 

manikmi. 

5).Na dete’mo te kulla’ mapia dadi, merupakan penjelasan dari belanna malambi’mo 

inde allo maelo. 

6).La umpatepui inde passullean allo’, merupakan penjelasan dari Ladi nani urrandu’ki 

inde rampanan kapa’ 

1) Tahap Semantik 

Berdasarkan pola penjelasan yang menjadi tahap semantik dalam pengembangan tuturan 

yang dilakukan yaitu dengan cara menambahkan kata-kata tertentu yang sebagai penjelas atau 

penegas maksud tuturan. Kata penjelas dalam tuturan kada Tominaa daerah Tana Toraja yang 

dimaksud kata penjelas yang berupa pasangan tetap untuk menegaskan maksud tuturannya. 

Kata-kata tersebut ditemukan dalam beberapa tuturan kada Tominaa seperti pada teks sebagai 

berikut: 

Teks 1 

Puang untorroi batara tua, lakiruyang to mentindo pokomi, te kulla di pemarassan, 

killangpi pentiroan bulayanmi, na dete’mo te kulla’ mapia dadi, dan la umpatepui inde 

passullean allo’. 

Teks tahap semantik pola penjelasan di atas merupakan suatu ungkapan atau tuturan 

terhadap sang penguasa yang dijadikan sebagai sebagai tanda agar apa yang telah dijelaskan 

betul-betul merupakan hal yang esensial dalamkehidupan berumaa tangga.  
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2) Tahap Reflektif  

Reflektif suatu relasi disebut refleksif jika setiap unsur dalam himpunan itu berhubungan 

dengan dirinya sendiri. Pola penjelasan merupakan pengembangan tuturan yang dilakukan 

dengan menambahkan kata-kata tertentu yang sebagai penjelas atau penegas maksud tuturan. 

Kata penjelas dalam tuturan kada Tominaa daerah Tana Toraja yang dimaksud kata penjelas 

yang berupa pasangan tetap untuk menegaskan maksud tuturannya. Kata-kata tersebut ditemukan 

dalam beberapa tuturan kada Tominaa seperti pada teks sebagai berikut: 

Tesk 2 

Puang..e Puang..e Puang..e, lakitundan to mamma pokomi . 

te’ allo totemo, bungka’pi ba’ba manikmi,  belanna malambi’mo inde allo maelo, Ladi 

nani urrandu’ki inde rampanan kapa’. 

Dari teks  di atas dapat kita ketahui  bahwa, Tuhan sang pencipta kami adalah anak-

anakmu yang selalu merindukanMu atas kehadiranMu disetiap kehidupan kami, untuk itu kami 

mohon kemurahanMu agar Engkau melihat kami dan janganlah Engkau tertidur dan berdiam diri 

melihat kami. Bukalah pintu kemurahanMu untuk menerima kami sebagai anak-anakMu,, bahwa 

hari ini merupakan hari yang paling indah buat kedua mempelai dalam memulai rumah tangga 

yang baru.  

3) Tahap Eksistensial 

Eksistensial adalah arus filosofis di tangkap terutama dalam karya sastra, yang berkisah 

tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan kondisi manusia kami, yaitu kehidupan seperti 

yang kita menjalaninya bersama dengan bagian-bagian yang baik atau ekspresi metaforisnya, di 

liat pada teks sebagai berikut: 

Teks 3 

Allo mangka na sorong pindan puang matua  

(Hari yang menjadi impian kepada mempelai) 

Kulla’ na baenan kandian gallang  

(KasihMu begitu indah nanmempesona)  

Dari teks di atas dalam kada Tominaa menjelaskan gaya bahwa tanpa adanya kasih setia 

Tuhan yang begitu indah nanmempesona terhadap kedua mempelai atau rampanan kapa’ maka 

hari yang diimpikan atau yang ditunggu-tunggu itu tidak mungkin ada tanpa adanya Tuhan sang 

pencipta alam semesta ini. 
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c. Pola Penegasan  

Dalam tuturan kada Tominaa daerah Tana Toraja, terdapat kata yang pemaparannya  

menggunakan kata yang berlebih-lebihan, yakni kata yang isinya dibesar-besarkan melebihi 

kenyataan yang sebenarnya. Penggunaan pola yang dimaksudkan untuk menunjukkan intensitas 

suatu ekspresi, yaitu: 

Teks:.  

Puang untorroi batara tua 

Unnisungi tanganala langi 

Lakiruyang to mentindo pokomi 

Bungka’pi ba’ba manikmi 

To kumombang ta dao mai lisunna batara 

Basse situka’ tungkasanganna. 

Teks di atas dikatakan sebagai teks yang pola penegasannya berlebuh-lebihan karena teks 

tersebut diatas tergolong teks perumpamaan yang dibesar-besarkan, dimana tuahn tidak mungkin 

kita membangunkan, Dia akan melihat umatnya dengan caranya, dan bukalah pintu kerajaanmu 

juga berlebihan, karena pintu kerajaan akan senantiasa terbuka buat manusia yang datang 

menghampirinya. Bagaikan piring pusaka bertahta berlian juga sangat dibesar-besarkan, begitu 

juga dengan Basse situka’ yang akan bersatu. 

1) Tahap Semantik 

Dalam tuturan kada Tominaa daerah Tana Toraja, terdapat kata yang pemaparannya  

menggunakan kata yang berlebih-lebihan, yakni kata yang isinya dibesar-besarkan melebihi 

kenyataan yang sebenarnya. Penggunaan pola yang dimaksudkan untuk menunjukkan intensitas 

suatu ekspresi, misalnya pada teks sebagai berikut: 

Teks:.  

Bungka’pi ba’ba manikmi 

To kumombang ta dao mai lisunna batara 

Basse situka’ tungkasanganna. 

Pada teks di atas dapat dilihat tahapan semantik berdasarkan teks kada Tominaa, 

Bungka’pi ba’ba manikmi, To kumombang ta dao mai lisunna batara, Basse situka’ 

tungkasanganna. Pada kada tomina tersebut bermakna pernikahan itu akan bersatu jika kita 

manusia saling mengisi, berbagi, menerima kekurangan dan kelebihan satu dengan yang lainnya, 

jika hal itu sudah kita lakukan maka kita atau keluarga kita akan mendapatkan piring pusaka 

bertahta berlian, yaitu kerajaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. 
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2) Tahap Reklektif 

Reflektif suatu relasi disebut refleksif jika setiap unsur dalam himpunan itu berhubungan 

dengan dirinya sendiri. Dalam tuturan kada Tominaa daerah Tana Toraja, terdapat kata yang 

pemaparannya  menggunakan kata yang berlebih-lebihan, yakni kata yang isinya dibesar-

besarkan melebihi kenyataan yang sebenarnya. Penggunaan pola yang dimaksudkan untuk 

menunjukkan intensitas suatu ekspresi, misalnya pada teks sebagai berikut: 

Teks:  

Bungka’pi ba’ba manikmi 

To kumombang ta dao mai lisunna batara 

Basse situka’ tungkasanganna. 

Pada kada Tominaa tersebut merupakan kata yang berlebih-lebihan karena kita tidak 

mungkin melihat secara fisik pintu kerajaan Tuhan, begitu juga dengan bagaikan piring pusaka 

bertahta berlian. Jika kita memaknai bahwa tidak ada piring yang berasal dari berlian karena 

berlian itu mahal dan tidak mungkin kita menggunakannya untuk makan, demikian pula 

diperjelas dengan teks basse situka’ yang akan bersatu yang artinya bahwa hanya orang yang 

bisa bertukar badan yang akan bersatu. Mana ada orang yang bisa secara fisik bertukar badan ini 

menandakan bahwa terks tersebut sangatlah berlebih-lebihan. 

3) Tahap Eksistensial 

Eksistensial adalah arus filosofis di tangkap terutama dalam karya sastra, yang berkisah 

tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan kondisi manusia kami, yaitu kehidupan seperti 

yang kita menjalaninya bersama dengan bagian-bagian yang baik atau ekspresi metaforisnya 

pada tesk sebagai berikut: 

Teks:  

Bungka’pi ba’ba manikmi 

To kumombang ta dao mai lisunna batara 

Basse situka’ tungkasanganna. 

Pada teks di atas dapat dilihat tahapan eksistensial berdasarkan teks kada Tominaa: 

Bungka’pi ba’ba manikmi, to kumombang ta dao mai lisunna batara, dan basse situka’ 

tungkasanganna. Teks tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dalam suatu pernikahan 

sebaiknya ita harus satu bahasa, satu komitmen, saling berbagi, menrima kellebihan dan 

kekurangan agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik terbebih kita bisa 

mempertahankan rumah tangga yang sudah kita jalin bersama dengan pasangan kita.  

 

 

 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

593 
 
 

2. Pembahasan  

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat kita ketahui bahwa dalam penelitian ini, 

yang berjudul: “EkspresiI Metaporis Kada-Kada Tominaa Upacara Pernikahan Suku Toraja 

Kabupaten Luwu SulawesiI Selatan”,  menunjukkan bahwa untuk mendeskripsikan kada-kada 

Tominaan dalam acara rambu solo’ atau rampanan kapa’, terjadi beberapa pola pengembangan 

tuturan kada tominaa daerah Tana Toraja, meliputi (a) pola pengulangan digunakan dalam 

tuturan kada Tominaa dapat dilihat dari kalimat Puang..e Puang..e Puang..e, Lakitundan to 

mamma pokomi, lakiruyang to mentindo pokomi, hal ini terjadi karena kada tominaa bahasa 

Toraja memperjelas makna kata atau maksudnya dengan cara mengulagi beberapa kata atau 

sebagian agar maknanya bengan mudah dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Ini 

disebabkan karena kada tominaa model syairnya menjelaskan apa yang ia maksud sebelumnya. 

(b) pola penjelasan merupakan pengembangan tuturan yang dilakukan dengan menambahkan 

kata-kata tertentu sebagai penjelas atau penegas maksud tuturan. Kata penjelas dalam tuturan 

kada Tominaa daerah Tana Toraja yang dimaksud kata penjelas yang berupa pasangan tetap 

untuk menegaskan maksud tuturannya yang berupa pasangan tetap untuk menegaskan maksud 

tuturannya yang dapat dilihat pada kalimat 1)Puang untorroi batara tua merupakan penjelasan 

dari Puang..e Puang..e Puang..e, 2).Lakiruyang to mentindo pokomi merupakan penjelasan dari 

Lakitundan to mamma pokomi, 3).Te kulla di pemarassan merupakan penjelasan dari te’ allo 

totemo, 4). Killangpi pentiroan bulayanmi merupakan penjelasan dari bungka’pi ba’ba manikmi, 

5). Na dete’mo te kulla’ mapia dadi, merupakan penjelasan dari belanna malambi’mo inde allo 

maelo, 6). La umpatepui inde passullean allo’, merupakan penjelasan dari Ladi nani urrandu’ki 

inde rampanan kapa’, dan (c) pola penegasan menggunakan kalimat yang berlebih-lebihan yang 

dapat terlihat pada kalimat, Puang untorroi batara tua, unnisungi tanganala langi’, lakiruyang 

to mentindo pokomi, bungka’pi ba’ba manikmi, to kumombang ta dao mai lisunna batara, dan 

basse situka’ tungkasanganna. 

Terjadinya pola pengembagan pengulangan, penjelasan, dan penegasan pada kada 

Tominaa rampanan kapa’ atau rambu solo’, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diataranya: budaya, intonasi, gaya berbicara, cara penyampaian, dan faktor kebiasaan. 

Maksudnya bahwa pada suku Toraja kada Tominaa merupakan budaya orang Toraja dimana 

cara penyampaiannya intonasinya sangat lambat dan teksnya tidak terlalu panjang, sehingga 

pada saat pengucapan di atau sedemikian rupa agar teks dan acara yang berlangsung tepat selesai 

Tominaa membacakannya. Kada Tominaa juga meru[pakan kebiasaan yang dilaksanakan oleh 

orang toraja yang mempunyai keturunan bangsawan. Jadi kada tominaa tidak sembarangan 
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diucapkan oleh seseorang kalau bukan orang yang betul-betul ahlinya atau yang dipercayakan 

oleh orang toraja setempat.   

Penelitian ini mengaji ekspresi metaforis dalam tuturan kada Tominaa daerah Tana Toraja. 

Dalam hal ini, secara teoretis kada  tominaa di daerah Tana Toraja dipandang sebagai produk 

budaya berupa sastra lisan yang mencerminkan budaya penuturnya. Untuk memahami ekspresi 

metaforis dalam kada Tominaa diperlukan kajian secara mendalam melalui pengumpulan data 

secara lengkap dan penafsiran serta penjelasan makna secara tepat. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutika. 

 

D. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

Beranjak dari pembahasan sebelumnya dan mengaji serta menganalisis hal yang 

mengenai Ekspresi Metaforis dalam tuturan kada Tominaa dalam upacara rambu solo’ pada 

Pernikahan Suku Toraja Kabupaten Tana Toraja. Maka pada bagian ini penulis menarik 

simpulan sebagai bahwa pola pengembangan tuturan kada Tominaa daerah Tana Toraja, 

meliputi (a) pola pengulangan, (b) pola penjelasan, dan (c) pola penegasan. Pola pengulangan 

digunakan dalam tuturan kada Tominaa untuk memperjelas makna tuturan dengan cara 

menyatakan hal atau keadaan secara berulang-ulang. Pengulangan ini menggunakan kata yang 

maknanya sama atau hampir sama atau yang disebut pengulangan dengan menggunakan 

sinonim. Pola penjelasan merupakan pengembangan tuturan yang dilakukan dengan 

menambahkan kata-kata tertentu yang sebagai penjelas atau penegas maksud tuturan. Kata 

penjelas dalam tuturan kada Tominaa daerah Tana Toraja yang dimaksud kata penjelas yang 

berupa pasangan tetap untuk menegaskan maksud tuturannya. Penggunaan pola yang 

dimaksudkan untuk menunjukkan intensitas suatu ekspresi. 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil yang di peroleh dari penelitian ini ada beberapa hal yang di sarakan 

penulis yakni:  

a. Untuk menjaga dan mempertahankan keaslian  kada-kada Tominaa  atau sastra Toraja 

maka diharapkan pemerintah dan masyarakat agar memperhatikan nilai-nilai yang 

terkandung dalam kada-kada Tominaa.  

b. Perlu bagi masyarakat Toraja  khususnya pemerintah untuk memberikan pendidikan atau 

pengajaran mengenai  kada-kada Tominaa  sebagai budaya warisan leluhur nenek 

moyang Toraja agar tetap terjaga kelestariannya.  
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c. Diharapkan bagi pemerintah Toraja agar membangun suatu tempat atau wadah untuk 

mempelajari  kada-kada Tominaa, sehingga masyarakat Toraja  khususnya generasi 

muda yang memiliki bakat dan minat  untuk memahami lebih dalam mengenai  kada-

kada Tominaa memiliki tempat untuk mempelajari bahasa sastra Toraja tersebut.  

d. Bagi pemuda Toraja yang memiliki kreatifitas di bidang internet agar mensosialisasikan 

mengenai  kada-kada Tominaa, sehingga  masyarakat yang jauh dari Toraja dan tertarik 

mempelajari kada-kada Tominaa bisa mendapatkan informasi langsung dari internet 

tanpa harus kembali ke Tana Toraja. 
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Abstract 

 

How the novel and film elements are related, it is necessary to explore the inter-textual analysis. 

The purpose of this study was to determine the relationship /intertextuality between novels and 

films of ‘Negeri 5 Menara’ (N5M) by Ahmad Fuadi. The method used in this research is a content 

analysis with qualitative approach which describes the intertextual relationships contained in the 

novel and movie of ‘Negeri 5 Menara’ (N5M) by Ahmad Fuadi. Based on the analysis of data in 

the novel and movie of ‘Negeri 5 Menara’ (N5M), found there are intertextual relations structurally 

either from the plot, theme, setting and characters or characterizations. 

 

Keywords: intertekstual, plot, theme, novel, movie. 

 

A. Pendahuluan 

Bentuk dari apresiasi karya seni yang paling banyak digemari oleh pencinta karya seni 

adalah novel dan film, baik novel maupun film sama-sama memiliki pencinta yang cukup 

banyak meskipun untuk zaman sekarang ini masyarakat khususnya kaum muda lebih banyak 

menyukai film. Namun bukan berarti tidak banyak yang menyukai novel. Tidak sedikit cerita 

yang ada di novel karena saking menariknya dan layak untuk difilmkan akhirnya cerita tersebut 

diangkat kedunia perfilman. Meskipun demikian tidak selamanya cerita yang ada di film akan 

sama bagusnya atau bahkan lebih bagus atau lebih menarik ketimbang cerita yang ada di novel.  

Novel lebih mengandalkan kata-kata yang tertuang dalam tulisan bagaiman si penulis 

dapat membawa imajinasi si pembaca ke arah cerita yang dituangkannya dalam tulisan. 

Tentunya hal ini tidak mudah karena memerlukan kecerdasan bagaiman mengolah kata-kata 

dalam bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti sehingga pembaca mudah untuk 

menghayatinya.  Sementra film lebih mengedepankan unsur visual, bagaimana gambar-gambar 

itu membentuk kesan tersendiri dan memiliki daya tarik kepada penonton dan bagaimana 

penonton dapat terbawa kearah cerita yang di tayangkan di layar.  

Berbeda dengan novel yang lebih mengndalkan indera penglihatan untuk membacanya, 

pada tataran film, yang menjadi penekanan tidak hanya indra mata tetapi juga indra telinga. 

Dengan gambar yang menarik dan suara yang jelas untuk didengar. Baik novel maupun film 

merupakan sama-sama hasil dari  pemenuhan apresiasi sastra. Seperti yang akan dibahas pada 

artikel ini yaitu novel ‘Negeri 5 Menara’ yang dikarang oleh A. Fuadi yang pertama terbit tahun 
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2009 dan tiga tahun kemudian novel tersebut karena banyak peminatnya kemudian diangkat ke 

layar lebar. Seperti yang dipaparkan di atas bahwa tidak selamanya cerita yang ada di novel 

sama persis atau sama menariknya setelah diangkat menjadi film. Untuk itu peneliti merasa 

tertarik untuk membandingkan kedua karya seni tersebut dari segi intertekstual dari unsur 

struktur dan plot dari kedua media novel dan film. 

Menurut Umar Junus (1985:89) Intertekstualitas bukanlah sekadar fenomena yang 

berkaitan dengan pengidentifikasian kehadiran teks pada teks lain, melainkan juga berkaitan 

dengan masalah interpretasi. Dikatakan demikian karena kehadiran teks lain dalam suatu teks 

akan memberi corak atau warna tertentu pada teks itu. Interpretasi itu setidaknya berkaitan 

dengan pertanyaan mengapa teks lain diserap, apa fungsinya, bagaimana sikap pengarang 

terhadap teks lain yang diserap, dan apakah pengarang menerima, menegaskan, menentang, 

ataukah menolak. Di sinilah kemudian muncul maksud atau ideologi tertentu berkenaan dengan 

teks yang ditulisnya. Jika ditinjau lebih jauh lagi, beberapa pertanyaan itu sesungguhnya 

berhubungan dengan proses resepsi (penerimaan) teks, yaitu bagaimana seseorang (pengarang) 

memperlakukan teks. Oleh sebab itu, intertekstualitas pada dasarnya identik dengan teori resepsi 

sastra, yaitu teori yang menitikberatkan pada respon pembaca.  

Mengenai bagaimana unsur Novel dan Film itu berhubungan, maka perlu ditelusuri 

mengenai teori intertekstual. Menurut Culler (dalam Ratna, 2005:218) terdapat konsep 

pemahaman intertekstual berkaitan dengan aplikasi dari proses pembacaan. Konsepkonsep 

tersebut antara lain: recuperation (prinsip penemuan kembali), naturalization (prinsip untuk 

membuat yang semula asing menjadi biasa), motivation (prinsip penyesuaian, bahwa teks tidak 

arbitrer atau tidak koheren), dan vraisemblation (prinsip integrasi dari satu teks dengan teks atau 

sesuatu yang lain). Dengan mempergunakan teori intertekstual, artikel ini akan menganalisis 

bentuk transformasi dari bentuk novel ke bentuk film. Menurut Ratna, teori intertekstual 

menganggap segala sesuatu sebagai teks. Oleh karena itu, teori intertekstual menembus batas 

pemisah antardisiplin. Analisis dalam artikel ini mengangkat film yang mengambil sumber dari 

novel. Dengan perubahan bentuk tersebut, dapat diketahui pula fungsi perubahan yang dilakukan 

sebagai hasil interpretasi dari kerja intertektual. Melalui perubahan fungsi tersebut, keutuhan 

makna dari suatu karya, baik novel maupun film dapat tercapai. 

Berkaitan dengan respon pembaca, peneliti sebagai pembaca novel ‘Negeri 5 Menara’ 

dan penikmat filmnya yang ditayangkan pada tahun 2012 serta dapat ditonton berulang-ulang 

melalui Windows Media Player, ingin membandingkan intertekstual antara novel dan film dari 

‘Negeri 5 Menara tersebut dari segi struktur dan plot. 
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Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, peneliti ingin mengangkat rumusan 

masalah tentang struktur dan plot yang terdapat dalam film ‘Negeri 5 Menara’ berdasar novel 

asli selaku hipogramnya dengan meninjau sistem sastra dan sistem filmnya. Artikel ini juga 

berusaha menelaah perubahan fungsi dengan mendasarkan pada perubahan struktur dan plot 

yang terjadi sebagai suatu interpretasi dari analisis intertekstual antara film adaptasi dan novel 

aslinya dari Negeri 5 Menara’ karya Ahmad Fuadi. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah hubungan intertekstual alur 

yang terdapat dalam Novel Negeri 5 Menara Karya Ahmad Fuadi dengan film Negeri 5 

Menara?; 2) Bagaimanakah hubungan intertekstual tema, latar, tokoh dan penokohan yang 

terdapat dalam Novel Negeri 5 Menara Karya Ahmad Fuadi dengan film Negeri 5 Menara? 

Edangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan hubungan intertekstualitas antar novel 

N5M karya A. Fuadi dengan film N5M. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Intertekstual 

Menurut Hartoko dan Rahmanto (1986:67) bahwa Intertekstual adalah teks yang 

ditempatkan di tengah-tengah teks-teks lain. Teks lain sering mendasari teks yang bersangkutan. 

Dalam alam pikiran intertekstualitas yang diilhami oleh ide-ide M.Bakhtin, sebuah teks 

dipandang sebagai tulisan sisipan atau cangkokan pada kerangka teks-teks lain. Dalam kerangka 

keseluruhan itu teks yang bersangkutan merupakan jawaban, peninjauan kembali, penggeseran, 

idealisasi, pemecahan, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam semiotik, istilah intertekstual 

dipergunakan menurut arti yang lebih luas. Segala sesuatu yang melingkungi kita (kebudayaan, 

politik, dan sebagainya) dapat dianggap sebagai sebuah ‘teks’. Teks yang berbahasa ditempatkan 

di tengah-tengah teks-teks lain tersebut. Proses terjadinya sebuah teks diumpamakan dengan 

proses tenunan. Setiap arti ditenunkan ke dalam suatu pola arti lain. 

Menurut Miller (1985:19-20), sebagai suatu istilah, intertekstual menunjuk pada dirinya 

sendiri bagi suatu kemajemukan konsep. Dikatakannya, seseorang dapat memberikan pandangan 

dalam berbagai macam, seperti interteks meliputi bermacam cara yang disusun dalam istilah 

teoretis dan disebarkan dalam strategi metodologi. Bagaimanapun, untuk tetap memakai bentuk 

tunggal untuk menandainya, meskipun hal itu tidak menyatukan konsep, merupakan variasi 

bentuk yang menyenangkan, apa yang disebut Wittgenstein dengan ‘pertalian keluarga’. Dengan 

hal tersebut dimaksudkan bahwa salah satu gagasan tentang interteks mungkin bagian yang lain 

dengan beberapa ciri-ciri umum, tetapi ditemukan dalam seluruh gagasan kata. Secara singkat, 
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tidak ada keistimewaan unsur pokok, memuaskan bagi seluruhnya, yang mengijinkan kita untuk 

mendefinisikan istilah tersebut. 

Demikian juga menurut Ratna (2010:2011-2012) bahwa Interteks berasal dari akar kata 

inter + teks. Prefiks inter yang berarti (di) antara, dalam hubungan ini memiliki kesejajaran 

dengan prefiks ‘intra’, ‘trans’, dan ‘para’. Teks, barasal  dari kata textus (Latin), yang berarti 

tenunan, anyaman, susunan, dan jalinan. Dengan demikian, intertekstual didefenisikan sebagai 

jaringan antara teks yang satu dengan teks yang lain. Sebagai varian, intratekstual melibatkan 

hubungan antarteks dalam kaya penulis tunggal, transtekstual, merupakan hubungan secara 

arsitektural, yaitu interrelasi tipe-tipe wacana, mode ucapan, dan genre literer, kulit buku, 

ilustrasi dan sebagainya. 

Rohman (2012:84-85) mendefenisikan metode intertektual sebagai teknik mengolah dua 

objek kajian yang dilandasi pada asumsi adanya keterpengaruhan. Dasar asumsinya bahwa tidak 

ada sebuah karya sastra yang benar-benar orisinil tanpa adanya pengaruh dari karya-karya 

lainnya.  Setiap karya sastra pasti memiliki hubungan dengan karya-karya lainnya. Hubungan 

dua karya sastra itu biasa dikaji dalam sastra bandingan. Tema-tema kajian itu antara lain genre, 

tema ,bentuk, aliran, ideologi , dan lain-lain. 

Hubungan itu dapat diidentifikasi berdasarkan dua hal berikut: 

a) Hubungan pengaruh (influence). Pengaruh ini merupakan asumsi ada satu karya yang 

memberikan kaitan sebab akibat dengan karya sesudahnya. Sebagai hasil olah kreatif, 

karya sesudahnya banyak sedikit pengaruh di dalamnya. Hubungan itu dapat dilihat dari 

struktur frasa, kalimat, frasa, hingga tema besar karya sastra tersebut. Contoh, karya puisi 

Sapardi Djoko Damono dianggap mamperoleh pengaruh dari Sanoesi Pane dalam hal 

bentuk. Novel berjuta -  juta dari Deli (2006) karya Emil W. Aulia jelas mendapatkan 

pengaruh dari novel Max Havelaar (1856) Karya Multatuli. 

b) Hubungan kebetulan (immanence). Dua karya memang tidak memilikin pengaruh, tetapi 

bisa jadi dua karya membahas tema yang sama. Hal itu jelas sebuah kebetulan karena 

alam kesadaran manusia bisa terhubung melalui mekanisme alam. Sebagai contoh, cerita 

rakyat Dayang Sumbi tidak memiliki kejelasan pengaruh dengan Odiphus Rex, tetapi 

jalan ceritanya sama. Dua cerita itu sama-sama menceritakan tokoh yang membunuh 

ayah untuk menikahi ibunya. Dua cerita itu memberikan pesan larangan inses. Hubungan 

kebetulan tersebut bisa saja terjadi karena kritikus tidak bisa melacak struktur keterkaitan 

secara langsung. 

Menurut Endraswara (2002:214-215), teori intertekstual penting dalam memahami sastra. 

Pada saat sesorang memahami karya sastra, menyusun parodi atau ironi, maka ia harus 
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menginterpretasikan sekaligus bergerak ke level lain, bahkan ke genre yang sama sekali baru. 

Hubungan dengan interpretasi terjadi sebagai sebab akibat keharusan kontekstual yaitu dengan 

hadirnya pola-pola kultural masa lampau yang tersimpan selama proses pembacaan sebelumnya. 

Interteks dalam hubungan ini berfungsi untuk membangkitkan memori. Bergerak ketataran lain 

dimungkinkan dengan adanya energy kreatifitas, karya seni tidak pernah melukiskan suatu obyek 

yang sama dengan cara yang persis sama. Perbedaan yang dimaksud dilakukan melalui bahasa 

(dalam karya sastra), garis dan warna (dalam lukisan), susunan nada  (dalam seni suara), gaya 

(dalam seni bangunan), dan dan sebagainya. Masalah lain yang perlu ditegaskan dalam teori 

interteks adalah kesadaran bahwa tiruan tidak harus lebih rendah mutunya dibandingkan dengan 

keaslian. Penolakan terhadap tiruan dan objek lain yang dikaegorikan sebagai ‘tidak asli’ 

sebagian atau seluruhnya diakibatkan oleh adanya oposisi biner, dengan konsekuensi logis salah 

satu diantaranya dianggap sebagai inferior. Demikian pula halnya karya-karya yang dianggap 

sebagai bersumber dari karya lain, termasuk terjamahan, salinan, saduran, dan berbagai bentuk 

modifikasi yang lain secara apriori dikategorikan sebagai bermutu lebih rendah. Teori 

kontemporer, misalnya, dengan memanfaatkan konsep perbedaan (differance) Derridean, 

memandang kedua aspek sebagai memiliki dua aspek yang sejajar, tergantung dari sudut mana 

melihatnya, untuk keperluan apa aspek tersebut dibicarakan. 

Dalam praktik analisis interteks perlu dibedakan pengertian antara naskah, teks, dan 

wacana. Menurut Barthes dalam Endraswara (2002:212-213) naskah atau karya adalah bahan 

kasar seperti bentuk buku, lontar, disket, dan bentuk-bentuk yang dapat ditaruh di rak buku. 

Naskah atau karya merupakan objek studi filologi. Teks dan wacana pada umumnya merupakan 

sinonim. Meskipun demikian, menurut Barthes, teks hanya eksis melalui wacana. Secara praktis, 

teks digunakan dalam bidang sastra, wacana dalam bidang linguistik.  Masyarakat luas lebih 

mengenal istilah wacana (diskursus). 

Teori intertekstual sangat penting dalam memahami sastra. Tidak ada karya yang asli dalam 

pengertian yang sesungguhnya. Artinya, tidak ada karya yang tidak diciptakan dalam keadaan 

kosong tanpa referensi dunia lain. Dalam proses interteks, konsep yang memegang peranan 

penting adalah hypogram. Menurut Rifaterre, hypogram sebagai struktur prateks, generator teks 

puitika yang mungkin merupakan kata-kata tiruan, kutipan, kompleks tematik, kata-kata tunggal, 

atau keseluruhan teks. 

Dapat disimpulkan bahwa teori intertekstual adalah sebuah teori yang berusaha untuk 

menemukan hubungan antara satu teks dengan teks-teks lain. Dengan kata lain, karya sastra yang 

baru merupakan sebuah transformasi dari karya sastra yang telah lahir sebelumnya. Seorang 

pengarang ketika menulis karyanya pasti sudah terpengaruh oleh karya-karya yang lain. Jadi 
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tidak dapat dipungkiri bahwa dalam teks yang sedang ditulisnya pasti mengandung teks-teks 

yang lain. Namun pengarang tidak semata-mata hanya mencontoh saja, akan tetapi 

mengembangkan atau merombaknya menjadi sebuah karya yang baru dengan bahasa dan gaya 

yang berbeda. Pada intinya, kajian intertekstual disini berusaha untuk menemukan aspek-aspek 

tertentu yang telah ada pada karya-karya sebelumnya pada karya sastra yang muncul kemudian. 

 

2.  Prinsip-Prinsip Intertekstual  

Intertekstual mengimplikasikan intersubjektifitas, pengetahuan terbagi yang diaplikasikan 

dalam proses membaca. Menurut para strukturalis, Culler  menyatakan ada beberapa konsep 

penting yang harus dijelaskan agar pemahaman secara intertekstual dapat dicapai secara 

maksimal. Konsep-konsep yang dimaksud, diantaranya: 

a) Recuperation (prinsip penemuan kembali),  

b) Naturalization (prinsip untuk membuat yang semula asing menjadi biasa), 

c) Motivation (prinsip penyesuaian, bahwa teks tidak tidak arbitrer atau tidak koheren), 

d) Vriasemblation, (prinsip integrasi antara satu teks dengan teks atau sesuatu yang lain) 

(Endraswara, 2002:213). 

Todorov dalam Endraswara (2002:213) menunjukkan tiga model hubungan teks dalam kaitannya 

dengan   Ciri-ciri vriasemblation, yaitu: 

a) Sebagai model hubungan teks tertentu dengan teks lain yang tersebar di masyarakat, yang 

disebut opini umum, 

b) Hubungan teks dengan genre tertentu, 

c) Kedok yang menutupi teks itu sendiri, tetapi yang memungkinkannya untuk 

menghubungkannya dengan realitas, bukan pada hukum-hukumnya sendiri. 

Senada dengan Todorov, Culler dalam Endraswara juga (2002:213) menjalaskan bahwa 

vriasemblation merupakan konsep strukturalis yang sangat penting dalam membangun teori 

interteks. Culler kemudian memberikan lima tingkat vriasemlations, lima cara untuk 

menghubungkan teks dengan teks lain sehingga dapat dimengerti, teks-teks yang dimaksudkan 

yaitu: 

a) Teks yang diambil langsung dari dunia nyata. 

b) Teks cultural general, teks dunia nyata itu sendiri tetapi dalam kerangka dan tunduk 

terhadap pola-pola kebudayaan tertentu. 

c) Teks sebagai konvensi genre, sebagai teks artifisial literal sehingga terjadi perjanjian antara 

penulis dan pembaca. 
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d) Teks yang dikutip baik secara implisit maupun eksplisit dari genre-genre di atas, dengaan 

menambah otoritas makna dan kulitas otoritasnya. 

e) Interekstual secara khusus, yaitu dengan mengambil teks sebagai dasar dan titik pijak proses 

kreatif, misalnya, teks sebagai parodi dan ironi.  

Vriasemblation merupakan konsep strukturalis yang sangat penting dalam interteks. 

Vriasemlation memberikan intensitas pada model-model kultural sebagai sumber makna dan 

koherensi. Puisi-puisi kontemporer seperti karangan Sutardji, dapat dibaca dan dimengerti 

dengan menemukan kembali, menaturalisasikan, menyesuaikan, dan mengintegrasikan . 

Menurut Abrams (1981:100) prinsip intertekstualitas digunakan untuk memberi makna berbagai 

cara yang terdapat dalam teks sastra, atau yang berhubungan dengan teks lain, baik secara 

terbuka, tertutup, tersamar dalam kiasankiasan atau dengan asimilasi dari karya tersebut, dari 

suatu teks yang lebih awal oleh teks yang lebih muda atau hanya dengan partisipasi dalam 

sebuah perbendaharaan umum dari kode-kode kesusasteraan dan konvensi.  

 

3. Hubungan Intertekstual  

Sebuah karya sastra, baik puisi maupun prosa, mempunyai hubungan sejarah antara karya 

sezaman yang mendahuluinya atau yang kemudian. Hubungan sejarah ini baik berupa persamaan 

ataupun pertentangan. Dengan hal demikian ini, sebaiknya membicarakan karya sastra itu dalam 

hubunganya dengan karya sezaman, sebelum, atau sesudahnya. (Abrams, 1981:100)   

Sementara menurut Pradopo (2008:167) bahwa Karya sastra ini tidak lahir dalam situasi 

kosong kebudayaanya, termasuk dalam situasi sastranya. Dalam hal ini, karya sastra dicipta 

berdasarkan konvensi sastra yang ada, yaitu meneruskan konvensi sastra yang ada, disamping 

juga sebagai sifat hakiki sastra, yaitu sifat kreatif sastra, karya sastra yang timbul kemudian itu 

dicipta menyimpangi ciri-ciri dan konsep estetik sastra yang ada. Hubungan intertekstual berarti 

adanya hubungan antara satu teks dengan teks lain. Penciptaan sebuah teks selalu membutuhkan 

teks lain sebagai teladan dan kerangka, baik untuk penciptaan maupun pemahaman. Hubungan 

intertekstual dapat diketahui apabila terdapat bentuk-bentuk hubungan tertentu atau ada 

persamaan antara novel yang satu dengan yang lain.  

Dalam hal hubungan sejarah antarteks itu (Pradopo, 2008:167), perlu diperhatikan prinsip 

intertekstualitas. Hal ini ditunjukan oleh Riffatere dalam bukunya Semiotics of Poetry (1978) 

bahwa sajak baru bermakna penuh dalam hubunganya dengan sajak lain. Hubungan ini dapat 

berupa persamaan atau pertentangan. Dikemukakan Riffatere bahwa sajak (teks sastra) yang 

menjadi latar penciptaan karya sesudahnya itu disebut hipogram. Karena tidak ada karya sastra 

yang lahir itu mencontoh atau meniru karya sebelumnya yang diserap dan ditransformasikan 
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dalam karya sastra setelahnya. Dalam kesusastraan Indonesia modern pun dapat kita jumpai 

hubungan intertekstual antara karya sastra, baik prosa maupun puisi. 

Makna karya sastra tidak semata-mata ditentukan oleh struktur intrinsiknya saja. Latar 

sosial, budaya, dan kesejarahan juga merupakan unsur penting dalam menentukan hubungan 

intertekstual antara karya sastra yang satu dengan yang lainya. Hal ini disebabkan oleh karya 

sastra ditulis oleh seorang pengarang yang tidak mungkin terlepas dari latar sosial dan budaya 

pada waktu dia menulis. Karya sastra tidak ditulis dalam situasi kekosongan budaya. Adanya 

hubungan intertekstual dalam karya satu dengan karya lain mungkin disadari oleh pengarang, 

namun bisa jadi pengarang tidak menyadari bahwa karyanya merupakan pengaruh dari karya 

orang lain. Pada dasarnya seorang pengarang pasti tidak mau apabila karyanya disebut sebagai 

pengaruh dari karya orang lain. Namun dalam hal ini ada dua kemungkinan, yang pertama saat 

proses penulisan pengarang menjadikan teks lain sebagai kiblat atau acuan dalam menulis 

karyanya dan mengembangkan dengan gaya dan bahasa yang berbeda. Kedua, ideologi atau 

pemikiran seorang pengarang tersebut sama dengan pengarang lain, jadi ketika imajinasinya 

dituangkan melalui karya sastra teks-teks yang terkandung di dalamnya hampir sama dengan 

karya sebelum atau sesudahnya. 

Meskipun sebuah karya sastra menyerap unsur-unsur dari teks lain yang kemudian diolah 

kembali dengan bentuk yang berbeda, karya yang dihasilkan itu tetap mencerminkan karya yang 

mendahuluinya. Karena kehadiran suatu teks itu bukanlah suatu yang polos, yang tidak 

melibatkan suatu proses dan pemaknaan. Sebuah teks kesastraan yang dihasilkan dengan kerja 

yang demikian dapat dipandang sebagai karya yang baru. Pengarang dengan kekuatan imajinasi, 

wawasan estetika, dan horison harapannya sendiri, telah mengolah dan mentransformasikan 

karya-karya lain ke dalam karya sendiri. Namun, unsur-unsur tertentu dari karya-karya lain yang 

mungkin berupa konvensi, bentuk formal tertentu, gagasan, tentulah masih dapat dikenali 

(Pradopo, 2008:228) 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori intertekstual dapat membantu 

pembaca untuk mencari hubungan sejarah atau keterkaitan karya sastra yang lahir kemudian 

dengan karya sastra yang telah ada sebelumnya. Adanya hubungan intertekstual dapat dikaitkan 

dengan teori resepsi. Pada dasarnya pembacalah yang menentukan ada atau tidak adanya kaitan 

antara teks yang satu dengan teks yang lain itu berdasarkan persepsi, pemahaman, pengetahuan, 

dan pengalamannya membaca teks-teks lain sebelumnya. Maka sesungguhnya, pemahaman 

makna hubungan intertekstual menghantarkan pembaca untuk lebih intensif dalam memahami 

karya sastra.  
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C. Metodologi Penelitian 

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Terkait 

dengan rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini, maka data-data yang terkait 

dikumpulkan dari objek kajian dengan cara pembacaan secara berulang-ulang hingga 

menemukan makna semantis yang sesuai dengan rumusan masalah. Untuk mendapatkan 

keabsahan data, penelitian ini menggunakan validitas semantis, yakni mengetahui keabsahan 

lewat pemaknaan data. Pemaknaan data didasarkan atas teori intertekstual yang digunakan 

sebagai analisisnya. Hasil temuan dipercaya sebagai data setelah dilakukan pembacaan secara 

berulangulang. 

Tahapan analisisnya adalah yang pertama, melihat proses perubahan bentuk. Perubahan 

bentuk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari Novel ke Film. Kedua, tahapan 

selanjutnya adalah intertekstual. Dalam tahapan ini, dilakukan perbandingan antara bentuk asal 

dengan bentuk perubahannya. Dengan berdasarkan pada persaman, perbedaan, maupun variasi-

variasi dari perubahan tersebut, akan diketahui perubahan fungsi serta nilai estetiknya sebagai 

suatu pemahaman karya. Melalui metode intertekstual ini, suatu karya akan mencapai keutuhan 

maknanya. 

 

D. Pembahasan 

Negeri 5 Menara (N5M) adalah novel pertama dari sebuah trilogi karya A. Fuadi yang 

diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta pada Juli 2009, merupakan cetakan 

pertama dengan ketebalan 423 halaman. Terinspirasi dari kisah nyata perjalanan hidupnya 

mulai dari masa kecil di ranah Minang, lalu merantau ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu 

agama di Pondok Modern Gontor, hingga belajar di luar negeri. Karya fiksinya dinilai 

dapat menumbuhkan semangat untuk berprestasi. 

Selain itu, Negeri 5 Menara juga telah di filmkan dengan judul yang sama dengan 

mengambil latar tempat langsung di Pondok Modern Gontor. Diputar secara serentak di 

bioskop tanah air pada 1 Maret 2012 lalu.   

1. Hubungan Intertekstual Struktur Alur Film dan Novel Negeri 5 Menara 

Plot atau alur cerita merupakan unsur fiksi yang penting. Kejelasan tentang kaitan antar 

peristiwa yang dikisahkan secara linier akan mempermudah pemahaman pembaca terhadap 

cerita yang ditampilkan. Ada berbagai macam plot jika dilihat dari sudut pandang tertentu. 

Sering ditemui sebuah karya sastra atau film memanfaatkan plot dan teknik pemplotan sebagai 

salah satu cara untuk mendapatkan efek keindahan sebuah karya. Demikian juga dengan novel 
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dan film N5M, plot yang dikembangkan semakin memperindah jalannya cerita. Dalam film, plot 

yang digunakan adalah flash back (regresif). Urutan kejadian yang dikisahkan dalam novel ini 

tidak bersifat kronologis, cerita diawali dari masa kini kemudian berbalik ke masa lalu dan 

kembali lagi ke masa kini. Hal ini berbeda jika dibandingkan dalam Filmnya yang mempunyai 

plot cenderung berurutan yang diakhiri dengan pertemuan Alif dan kedua sahabatnya yaitu 

Atang dan Raja di atas sebuah gedung di kota London. 

Alur dalam film dan novel keduanya menunjukkan hal yang tidak berlawanan. Namun 

banyak alur dalam Novel yang tidak termuat dalam Film yang cenderung lebih singkat. Hal ini 

karena keterbatasan waktu yang membuat banyak alur yang terpotong sehingga tidak selengkap 

cerita pada Novel. Misalnya pada awal cerita alur di Novel diawali dengan keberadaan Alif di 

Washigton DC kemudian flashback ke masa silam dan  kemudian baru mulai dengan awal cerita 

tentang Alif yang baru lulus SMP yang kemudian mengalami kegalauan karena keinginan untuk 

meneruskan sekolah di tingkat SMA non Islam tidak dapat terlaksana dikrenakan Amak (Ibu) 

ingin anaknya (Alif) untuk meneruskan sekolah di Madrasah untuk dapat meneruskan jejak 

kakek yang merupakan orang yang terpandang dalam keagamaannya. 

Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan meskipun tidak begitu signifikan 

diantara keduanya namun adanya sesuatu yang missing atau hilang. Perbedaan novel dan film 

lebih terletak pemotongan beberapa peristiwa kecil atau dialog kecil dalam film. Dalam film, 

penguraian kata-kata di beberapa peristiwa tidak bisa ditampilkan dalam film sehingga bisa 

dikatakan bahwa dalam film mengalami pengurangan beberapa peristiwa dan dialog tertentu 

namun hal ini tidak mengubah secara keseluruhan alur utama cerita pada film. Alur keduanya 

secara umum adalah sama, hanya beberapa peristiwa yang letaknya ditempatkan di posisi yang 

berlainan. Penambahan dalam novel disebabkan karena pemaparan dalam novel harus lebih 

detail; dibandingkan film. Selain itu, dalam film terbatas durasi waktu, biaya sehingga peristiwa 

dibuat seefektif mungkin dan dipilih sesuai dengan peristiwa penting yang diinginkan. 

Peristiwa-peristwa dalam film juga mempunyai fungsi keterjalinan makna. Jika cerita 

dalam novel itu difilmkan persis menurut aslinya, maka bisa dimungkinkan seorang sutradara 

akan merasa kesulitan ketika menuangkannya dalam bentuk gambar gerak dan suara. Hal inilah 

yang menyebabkan, seorang sutradara film akan lebih menekankah pada keterjalinan cerita dan 

kelogisan makna. 

Hal di atas diperkuat dengan pernyatan Bluestone (1957:31) bahwa perbedaan bahan 

mentah antara novel dan film tidak dapat sepenuhnya dijelaskan berdasar perbedaan isi. Setiap 

medium mensyaratkan suatu keistimewaan, melalui heterogenitas dan overlapping, kondisi 

permintaan audiens dan bentuk artistiknya. Selain itu, faktor film yang terikat dengan durasi 
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menyebabkan para pekerja film harus kreatif untuk dapat memilah dan memilih peristiwa-

peristiwa yang penting untuk difilmkan. Menurut Nugroho (1998:157) dalam proses adaptasi 

terkandung konsep konversi, memilih dan memfokuskan, rekonsepsi dan rethinking sekaligus 

disertai pemahaman terhadap karakter yang berbeda antara media yang satu dengan media yang 

lain. 

 

2. Hubungan Intertekstual Tema yang Terdapat dalam Novel dan film Negeri 5 Menara  

Menurut Nurgiyantoro (2009:67) tema diartikan sebagai pokok pikiran atau dasar 

cerita yang dipercakapkan dan dipakai sebagai dasar mengarang, menggubah sajak dan 

sebagainya. Menurut, Stanton tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita yang 

secara khusus didasarkan pada sebagian besar unsur-unsurnya dengan cara paling sederhana. 

Menurut A. Fuadi di dalam Novel N5M, (2009:200) Tema dalam novel Negeri 5 Menara 

adalah pendidikan, hal ini dapat dilihat dari latar tempat yaitu di pesantren dimana kegiatan 

utama yang dilakukan sehari-hari oleh tokoh utama adalah belajar. Hal ini dapat dibuktikan 

melalui kutipan novel berikut. 

“Belum pernah dalam hidupku melihat orang belajar bersama dalam jumlah yang 

banyak di satu tempat. Di PM, orang belajar di setiap sudut dan waktu. Kami 

sanggup membaca buku sambil berjalan, sambil bersepeda, sambil antri mandi, 

sambil antri makan, sambil makan bahkan sambil mengantuk. Animo belajar 

ini semakin menggilabegitu masa ujian datang. Kami mendesak diri melampaui 

limit normal untuk menemukan limit baru yang jauh lebih tinggi” 

 

Dari kutipan di atas, terlihat dengan jelas bahwa kegiatan yang berhubungan dengan 

pendidikan sangat dijunjung tinggi di PM. Semua orang yang berada di PM dengan jumlah 

yang banyak, dapat belajar di setiap sudut ruang dan waktu. Di mana pun mereka berada 

mereka selalu belajar. Mereka sanggup membaca buku sambil berjalan, mengendarai 

sepeda, antri mandi, antri makan, sambil makan bahkan sambil mengantuk. Hal tersebut 

merupakan hal yang sangat langka dan sulit kita temukan di lembaga pendidikan lainnya. 

Tema tentang pendidikan dengan sendirinya akan melahirkan setting berupa sekolah yang 

dalam novel ini berupa pesantren sebagai fasilitas untuk menjalani proses pendidikan. 

 

3. Hubungan Intertekstual Tokoh dan Penokohan yang Terdapat dalam Novel dan Film  

    Negeri 5 Menara 

Tokoh, menurut Abrams adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya 

naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan 

kecenderungan tertentu seperti yang diekspersikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan 

dalam tindakan. Sementara itu, penokohan menurut Jones adalah pelukisan gambaran yang 
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jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Ahmad menggunakan 

istilah watak untuk individu rekaan yang mengalami peristiwa/berkelakuan di dalam 

berbagai peristiwa cerita.  

Dengan demikian, istilah penokohan lebih luas pengertiannya daripada tokoh dan 

perwatakan sebab ia sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, 

dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup 

memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Tokoh cerita menempati posisi strategis 

sebagai pembawa dan penyampai pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang sengaja ingin 

disampaikan kepada pembaca. 

Pada dasarnya antara novel dan film memiliki kesamaan dalam penokohan, apa yang 

tertuang dalam novel terjumpai juga dalam film meskipun di film Nampak jelas beberapa tokoh 

pendukung yang tidak ditemui di novel. Itu dikarenakan di film karena visual jadi perlu 

penokohan pendukung guna memperjelas ceritanya. Sementara di novel hanya mengandalkan 

imaji dalam cerita tersebut. 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa antara novel dan film Negeri 5 Menara 

(N5M) mempunyai kesamaan dan perbedaan. Namun, perbedaan itu tidak terlalu mencolok 

karena film N5M secara umum novel yang terbit terlebih dahulu. Hal itu dapat dilihat dari alur 

penceritaan. Dalam film, ada beberapa peristiwa yang ditambahkan dan dibalik posisinya, 

peristiwa yang satu mendahului peristiwa yang lain. Selain itu dialog juga diperkuat untuk 

mencitakan efek latar. Tokoh dan penokohan keduanya juga hampir sama. Bedanya, dalam film, 

tokoh dan penokohan lebih terasa konkret karena divisualisasikan melalui gerak dan gambar. 

Begitu juga dengan setting kejadian. Antara film dan novel mempunyai perbedaan yang 

keduanya mempunyai kelebihan masing-masing. 

Perbedaan cerita film dan novel menunjukkan bahwa semua itu dilakukan dalam rangka 

fungsi. Tidak ada sebuah karya yang kosong tanpa makna, semua dilakukan karena ada fungsi-

fungsi yang memenuhinya. Fungsi-fungsi tersebut berangkat dari media dan konsumen yang 

berbeda. Film lebih berorientasi bisnis sehingga banyak pertimbangan lain terutama masalah 

financial atau dana. Selain itu, media, pembaca, dan situasi juga merupakan fungsi-fungsi yang 

membentuk wujud sastra tersendiri. 
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2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal yang dapat disarankan sebagai berikut:  

a. Bagi pembaca hendaknya menjadikan penelitian ini sebagai salah satu bahan untuk 

meningkatkan pengetahuan bahasa Indonesia khususnya dalam bidang telaah sastra dan 

pengajaran bahasa.  

b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini hanya terbatas pada intertekstualitas 

sehingga perlu pengembangan lebih lanjut untuk menciptakan cita rasa hasil penelitian 

yang lebih bermanfaat bagi pengetahuan khususya mengenai kesastraan. 

c. Penelitian tentang intertekstual dalam novel dan film dapat diterima baik bagi pembaca 

novel maupun penikmat film sehingga tidak adanya perbedaan yang signifikan antara 

novel dan film.  
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Abstract 

 

This research aims to find out about the moral values that exist in Cinta Suci Zahrana’s 

Novel by Habiburrahman El Shirazy. The approach used in this research is a qualitative 

approach. While the techniques used in the analysis of Cinta Suci Zahrana’s Novel with 

content analysis. With this technique, can be known moral values that exist in Cinta Suci 

Zahrana’s Novel. The main source of this research is Cinta Suci Zahrana’s Novel by 

Habiburrahman El Shirazy and the data is the moral values contained in Cinta Suci 

Zahrana’s Novel by Habiburrahman El Shirazy. The instruments used in this research is 

the researchers, with  data analysis tables. From the analysis of moral values in Cinta Suci 

Zahrana’s Novel, there are five moral values are: responsibility, discipline, honesty, 

patience, and mutual help. 

 

Keywords: moral values, novel. 

 

A. Pendahuluan 

Membaca merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Dengan membaca seseorang 

akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang akan terus bertambah. Banyak sekali jenis bacaan 

yang dibaca oleh masyarakat, salah satunya yaitu membaca sebuah karya sastra. Seperti, novel, 

cerpen dan lain-lain. Semi (1988:8) menjelaskan bahwa sastra itu adalah suatu bentuk dan hasil 

pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan 

bahasa sebagai mediumnya. 

Karya sastra merupakan karya yang banyak mengandung nilai-nilai bagi kehidupan 

manusia. Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Novel adalah karya fiksi yang merupakan 

bahasa komunikasi antara sastrawan dan pembaca. Komunikasi akan berjalan apabila pembaca 

dapat menemukan nilai-nilai dalam novel tersebut. Nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai moral, 

nilai religi, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. 

Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy diterbitkan pertama kali pada tahun 

2011. Sejak kemunculannya, novel ini mendapat tanggapan yang positif dari penikmat sastra. 

Tingginya apresiasi sastrawan terhadap novel Cinta Suci Zahrana menjadikan novel tersebut 

masuk dalam jajaran novel best seller. Meneliti novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman 

El Shirazy cukup penting untuk  diteliti karena dalam novel tersebut mengandung nilai moral 

yang tinggi dimana seseorang harus berjuang demi memiliki karir dan pendidikan yang baik 

mailto:irayuniati72@yahoo.co.id
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walaupun banyak hal-hal negatif yang menyertai tetapi tetap disikapi dengan sikap yang sabar 

dan tenang dan tentunya tatap yakin akan kuasa Tuhan. 

Menurut Halim (2005) moral merupakan seperangkat nilai (standar atau prinsip) yang 

seharusnya dipertimbangkan supaya dapat diterima pada konteks kultural. Sikap sungguh-

sungguh mengindikasikan tingkat komitmen seseorang pada tindakan atau tingkah laku pada 

suatu cara yang pasti. Tingkatan komitmen ini didasari pada nilai individu dan standar moral 

(Agus Zaenul Fitri, 2012: 92-93). 

Dari cerita novel Cinta Suci Zahrana diperoleh kisah perjuangan seorang perempuan 

dalam meraih pendidikan yang tinggi walaupun sesungguhnya kurang mendapat dukungan dari 

orang tuanya sendiri tetapi semua perbuatan itu ia lakukan dengan alasan yang jelas dan 

dibuktikan dengan memperoleh hasil yang cemerlang. Sehingga dalam novel ini banyak 

mengandung nilai moral. Pengarang mengemas novel Cinta Suci Zahrana dengan bahasa yang 

sederhana dan menarik, namun tetap memperhatikan kualitas isi. Membaca novel Cinta Suci 

Zahrana membuat seolah-olah melihat potret nyata kehidupan yang mengharukan. Penulisnya 

berhasil menjalin kisah yang menarik dengan warna lokal yang kuat, dan teknik penceritaan 

yang nyaris tanpa cela. 

Isi novel Cinta Suci Zahrana memberikan pelajaran kepada kita bahwa pada dasarnya 

tidak ada sesuatu yang salah jika seseorang ingin memiliki pendidikan yang terbaik. Novel ini 

memberikan pelajaran bahwa kegigihan dalam menuntut ilmu bukanlah suatu penghalang dalam 

membina sebuah keluarga karena pada dasarnya jodoh, maut, dan rezeki sudah diatur oleh Allah, 

tetapi manusia harus tetap berusaha. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti berminat untuk menganalisis novel 

Cinta Suci Zahrana. Analisis terhadap novel Cinta Suci Zahrana peneliti membatasi pada nilai 

moral. Alasan dipilih dari segi nilai moral karena novel Cinta Suci Zahrana diketahui banyak 

memberikan inspirasi bagi pembaca, hal itu berarti ada nilai-nilai positif yang dapat diambil dan 

direalisasikan oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan dijawab, yaitu “Bagaimana nilai-nilai 

moral yang terkandung dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy yang 

meliputi sifat tanggung jawab, disiplin, kejujuran sabar dan tolong-menolong?” Dengan tujuan 

penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral yang 

terdapat dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy. 

 Novel merupakan salah satu karya sastra yang dihasilkan dengan menggunakan bahasa 

sebagai alat penyampaiannya. Novel menurut Rene Wellek (2014:282) merupakan gambaran 

dari kehidupan dan prilaku yang nyata, dari zaman pada saat novel itu ditulis. Rene Wellek 
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menyatakan juga bahwa novel berkembang dari bentuk naratif nonfiksi seperti surat, jurnal, 

memorial, biografi, sejarah. Menurut Kosasih (2012:60), novel adalah karya imajinatif yang 

mengisahkan sisi utuh atas problematika kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh. Jadi, 

novel merupakan gambaran kehidupan sehari-hari yang diangkat oleh pengarang berdasarkan 

kisah nyata dan ditambah dengan kemampuan imajinasi pengarang. Oleh karena itu, novel bisa 

saja merupakan pengalaman pribadi penulis atau orang lain dalam mengahadapi permasalahan-

permasalahan dalam hidupnya. 

Apabila berbicara mengenai novel, berarti akan berbicara juga tentang struktur novel. 

Novel terdiri dari struktur yang secara langsung memberntuk karya sastra tersebut dan unsur lain 

di luar karya sastra yang turut serta membangun terciptanya sebuah karya sastra Struktur dalam 

novel merupakan unsur-unsur intrinsik dalam novel. Dalam novel, Rene Wellek (1990:283) 

membedakan unsur-unsur pembentuk novel dalam tiga bagian, antara lain: alur, penokohan, dan 

latar. Hal ini sejalan dengan Luxemburg (1984: 29) yang menyatakan bahwa unsur-unsur utama 

novel terdiri atas alur (plot), tokoh (character), dan latar (setting). Sementara, Kosasih (2012:60) 

mengemukakan struktur secara lebih komplek lagi, yang terdiri dari: tema, alur (plot), latar 

(seting), penokohan, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Sementara itu, Zulfahnur 

(2009:65) mengemukakan beberapa faktor dari luar karya sastra yang turut serta dalam 

terciptanya suatu karya, yang terdiri dari: unsur sosiologis, kemasyarakatan, unsur kesejarahan, 

unsur moral/akhlak, budi pekerti, unsur psikologi. 

Nilai merupakan sesuatu yang dianggap berharga, yang dipergunakan sebagai landasan, 

pedoman atau pegangan seseorang dalam menjalankan sesuatu sebagai pengukuran terhadap apa 

yang telah kita kerjakan/usahakan. Sesuatu bernilai berarti sesuatu itu berharga/berguna bagi 

kehidupan manusia itu sendiri. Moral berasal dari kata latin mos jamaknya mores yang berarti 

adab atau cara hidup. Moral juga seperti halnya tema, dilihat dari segi dikotomi isi karya sastra 

yang merupakan unsur isi. Ia merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada 

pembaca merupakan makna yang terkandung dalam sebuah karya, makna yang disarankan lewat 

cerita. Secara umum moral menyaran pada pengertian (ajaran tentang) baik buruk yang diterima 

umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya (KBBI, 1994). Istilah “bermoral”, 

misalnya: tokoh bermoral tinggi, berarti mempunyai pertimbangan baik dan buruk. Sedangkan 

menurut Krammer (1988:93) mengatakan moral merupakan suatu ajaran-ajaran ataupun 

peraturan-peraturan, patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis tentang 

bagaimana manusia harus hidup bertindak agar menjadi manusia yang baik. Jadi, nilai moral 

merupakan prinsip-prinsip yang berharga yang memuat ajaran-ajaran serta larangan yang harus 
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dipatuhi dan dijunjung tinggi dalam kehidupan baik individu maupun sosial agar terciptanya 

manusia yang memiliki sifat mulia. 

Menurut K. Bertens (2011:17), ada tiga macam moral dalam menentukan baik dan 

buruknya perilaku manusia, yaitu: 

1. Moral deskriptif, yaitu melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat 

kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang 

diberbolehkan atau tidak diperbolehkan. Moral deskriptif mempelajari moralitas yang 

terdapat pada individu-individu tertentu, dalam kebudayaan atau subkultur tertentu, dalam 

suatu periode sejarah, dan sebagainya.  

2. Moral normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang dimana berlangsung 

diskusi-diskusi yang paling menarik tentang masalah-masalah moral. Dalam moral 

deskriptif ia melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Ia 

tidak lagi melukiskan adat yang pernah terdapat dalam kebudayaan-kebudayaan di masa 

lampau, tapi ia menolak adat itu, karena dinilai bertentangan dengan martabat manusia.  

3. Metaetika, secara etimologi kata Meta berasal dari bahasa Yunani meta- berarti melebihi, 

melampaui. Istilah ini diciptakan untuk menunjukkan bahwa yang dibahas disini bukanlah 

moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan di bidang moralitas. Metaetika 

seolah-seolah bergerak pada taraf lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada taraf 

bahasa etis atau bahasa yang kita gunakan pada bidang moral. Dapat dikatakan juga 

metaetika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis.  

Dari tiga jenis nilai moral tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam studi tentang nilai 

moralitas dapat dibedakan pendekatan non-filosofis dan pendekatan filosofis. Pendekatan non-

filosofis adalah moral deskriptif, sedangkan pendekatan filosofis bisa sebagai moral normatif dan 

bisa juga sebagai metaetika atau etika analitis. Jadi, novel Cinta Suci Zahrana termasuk jenis 

moral deskriptif dengan pendekatan non-filosofis. Karena dalam novel ini banyak diangkat nilai-

nilai moral seperti tanggung jawab, disiplin, kejujuran, sabar dan tolong-menolong. 

Menurut Franz (1998:145) mengungkapkan  bahwa tanggung jawab berarti kesediaan 

untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Bertanggung jawab berarti 

suatu sikap terhadap tugas yang membebani kita dan merasa terikat untuk menyelesaikannya, 

demi tugas itu sendiri. Sikap itu tidak memberikan ruang pamrih karena kita terlibat pada 

pelaksanaannya. Dengan kata lain tanggung jawab berarti sesuatu yang harus kita lakukan untuk 

kepentingan individu/kelompok, dengan diiringi sikap ikhlas tanpa mengharapkan imbalan 

apapun.  
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Menurut Prijodarminto (1994) mengungkapkan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang 

tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai 

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban. Nilai-nilai tersebut telah menjadi 

bagian perilaku dalam kehidupannya. Perilaku itu tercipta melalui proses binaan keluarga, 

pendidikan dan pengalaman. Secara sederhana disiplin juga dapat diartikan sebagai serangkaian 

aturan mengenai perintah dan larangan yang bertujuan mengarahkan seorang individu menjadi 

manusia yang bermoral. Dan salah satu cara menuju tujuan tersebut adalah dengan pendidikan. 

Menurut Franz (1998:142) mengungkapkan bahwa dasar setiap usaha untuk menjadi 

orang kuat secara moral adalah kejujuran. Tanpa kejujuran kita sebagai manusia tidak dapat 

maju selangkahpun karena kita belum berani menjadi diri sendiri. Tidak jujur berarti tidak seia-

sekata dan itu berarti bahwa kita belum sanggup untuk mengambil sikap yang lurus. Orang yang 

tidak lurus tidak mengambil dirinya sendiri sebagai titik tolak, melainkan apa yang diperkirakan 

diharapkan oleh orang lain. Ia bukan tiang, melainkan bendera yang mengikuti segenap 

anginnya. Dengan demikian kejujuran merupakan salah satu sifat manusia yang mulia, orang 

yang memiliki sifat jujur biasanya dapat mendapat kepercayaan dari orang lain. Sifat jujur 

merupakan salah satu rahasia diri seseorang untuk menarik kepercayaan umum karena orang 

yang jujur senantiasa berusaha untuk menjaga amanah. Dalam tinjauan agama, perilaku jujur 

akan membawa kebaikan, bukan hanya untuk orang lain tetapi juga untuk dirinya sendiri. 

Bersikap jujur biasanya berkaitan dengan perkataan seseorang. Apa yang dia dengar dari orang 

lain maka itulah yang ia sampaikan ke orang lain pula, tentu saja tidak 

mengurangi/menambahnya. Bahkan dalam sebuah hadis nabi dikatakan agar kita hanya berkata-

kata yang baik saja kepada orang lain, jika itu belum mampu kita lakukan, maka berdiam adalah 

jalan yang paling baik. 

Menurut Rasyid (2010:36) mengungkapkan bahwa sabar adalah orang yang mampu 

menahan diri dari keluh dan kesah. Adapun orang sabar itu rela menerima segala penderitaan dan 

cobaan. Dari pengertian ini memberikan gambaran bahwa sabar merupakan sikap bertahan dari 

kondisi yang tengah dijalaninya, menyingkirkan segala pikiran-pikiran jelek tentang penyebab 

dari kondisinya itu, dan ikhlas menerima segala ujian. Pada dasarnya kehidupan yang penuh 

dengan ketidakpastian sebenarnya memberi pelajaran kepada manusia agar pandai bersikap 

sabar. Pada sebagian orang, sabar mungkin sulit dilakukan karena sabar sangat berhubungan 

dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri. Jika seseorang tidak mampu 

mengendalikan nafsu amarahnya, berarti ia belum menerapkan sabar dalam kehidupannya.  

Adapun tolong-menolong merupakan kewajiban bagi setiap manusia, dengan tolong 

menolong kita akan dapat membantu orang lain dan jika kita perlu bantuan tentunya orangpun 
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akan menolong kita. Dengan tolong menolong kita akan dapat membina hubungan baik dengan 

semua orang. Dengan tolong menolong kita dapat memupuk rasa kasih sayang antar tetangga, 

antar teman, antar rekan kerja. Singkat kata tolong menolong adalah sifat hidup bagi setiap 

orang. Dengan menolong orang lain kita akan mendapatkan kepuasan yang amat sangat, 

kebahagiaan yang tak terkira, juga ada rasa bahwa kita ini ada dan diperlukan oleh orang lain. 

Rasa bahwa kita ini berguna bagi orang lain. Juga dengan mau menolong orang lain, pasti ada 

orang yang mau menolong kita, berlaku hukum sebab akibat, jika kita menolong A belum tentu 

A yang akan menolong kita, bisa saja B yang menolong kita. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi. 

Prosedur penelitian dilakukan dengan cara data dikumpulkan dengan melakukan pembacaan 

terhadap novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy. Prosedur penelitian yang 

dilakukan: (1) Membaca dan memahami karya sastra (Novel Cinta Suci Zahrana karya 

Habiburrahman El Shirazy); (2) Melakukan identifikasi terhadap novel; (3) Melakukan 

pengelompokkan atau klasifikasi yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dalam novel. Teknik 

analisis data tersebut dilaksanakan dengan cara: (1) Reduksi data, pada langkah ini peneliti 

terlebih dahulu membaca novel Cinta Suci Zahrana dengan seksama. Tujuannya agar dapat 

memahami secara mendalam isi kandungan yang ada pada novel tersebut, baru selanjutnya 

memilih data dan hal-hal yang penting. Data-data yang dipilih hanya data yang berkaitan dengan 

masalah yang akan dianalisis.  

Dalam penelitian ini data-data yang dipilih tentang unsur ekstrinsik yang berkenaan 

dengan nilai moral yang terkandung dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El 

Shirazy; (2) Penyajian data, setelah dilakukan pereduksian data, selanjutnya dilakukan penyajian 

data. Analisis dilakukan dengan cara membaca dan memahami kembali data yang sudah 

diperoleh, selanjutnya peneliti mengelompokkan kalimat yang yang mengandung unsur 

ekstrinsik yaitu nilai moral (tanggungjawab, disiplin, kejujuran, sabar, dan tolong menolong). 

Setelah itu peneliti mendeskripsikan nilai moral pada tokoh dalam novel Cinta Suci Zahrana; 

dan (3) Menarik kesimpulan/verifikasi, setelah menyajikan data kemudian peneliti menarik 

simpulan dari hasil analisis yang dikaji dalam bentuk teks naratif pada setiap cuplikan kalimat 

yang ada dalam novel Cinta Suci Zahrana. Untuk menjamin keabsahan data maka dilakukan 

teknik pengujian dengan cara kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. 
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C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

a. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab berarti kesediaan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan 

sebaik mungkin. Bertanggung jawab berarti suatu sikap terhadap tugas yang membebani kita dan 

merasa terikat untuk menyelesaikannya, demi tugas itu sendiri. Sikap itu tidak memberikan 

ruang pamrih karena kita terlibat pada pelaksanaannya. Dengan kata lain tanggung jawab berarti 

sesuatu yang harus kita lakukan untuk kepentingan individu/kelompok, dengan diiringi sikap 

ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. 

Tanggung jawab dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy ini 

dapat dilihat pada tokoh Zahrana yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya 

sehingga ia mampu membuktikan bahwa apa yang telah ia pilih mampu ia buktikan dengan hasil 

yang memuaskan, sebagaimana yang terdapat dalam kutipan berikut ini: 

“Ia masih ingat, saat itu teman-temannya yang tahu ia melakukan hal itu, kuliah didua jurusan 

yang berbeda, di universitas yang beda, ia dianggap gila. “Sepintar-pintar kamu, kamu tidak 

akan bisa menyelesaikan S1 kamu di jurusan Arsitektur dan Teknik Sipil dengan baik. Namun 

kuliamu malah kacau,” kata seorang temannya. Tetapi dengan kesungguhan dan kerja 

kerasnya, hal yang dianggap gila oleh temannya itu dapat ia lalui dengan baik.” (CSZ: 9) 

 

Selain itu, bentuk tanggung jawab di sini, juga dilihatkan pada toko Zahrana yang begitu 

bersungguh-sungguh membimbing mahasiswanya sehingga menjadi wisudawan terbaik. Berikut 

cuplikannya: 

“Ini surat dari Pak Sholihin Bu, Zahrana menerima kertas itu dan membacanya, yang berisi 

bahwa proses bimbingan mahasiswa dengan Pak Sholihin dipindahkan ke Zahrana karena 

beliau ada urusan ke Australia dalam waktu yang cukup lama.”  (CSZ: 120) 

 

Akhirnya, mahasiswa yang dibimbing Zahrana tersebut, yang bernama Hasan berhasil 

menjadi wisudawan terbaik: 

“Namanya Hasan. Hasan Baktinusa. “O kenal”. Bahkan sangat kenal. Selamat ya bu atas 

wisudanya Hasan sebagai wisudawan terbaik. Salam buat Hasan. Semoga urusan beasiswanya 

lancar.” (CSZ: 252) 

 

b. Disiplin 

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian 

perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau 

ketertiban. Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya. Perilaku itu 

tercipta melalui proses binaan keluarga, pendidikan dan pengalaman. Hal ini dapat terlihat dalam 

kutipan berikut:  
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“Bagaimana kamu menghabiskan waktumu itu jauh lebih penting daripada bagaimana kamu 

menghabiskan uangmu. Kekeliruan soal uang mudah dikoreksi tetapi begitu kehilangan waktu 

maka hilanglah modal hidup, hilanglah segalanya. Itu adalah nasihat pembimbing skripsinya 

saat menyelesaikan S1. Sang pembimbing memintanya untuk fokus. “Konsentrasi yang terfokus 

adalah salah satu kunci sukses.” Ucapan pembimbing itu sangat membekas. Sehingga ketika ia 

mulai kuliah di ITB, ia curahkan sepenuhnya untuk fokus menyelesaikan S2-nya dengan hasil 

terbaik. Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaham hamba-Nya. Dengan kerja keras siang 

malam, ia lulus S2 Arsitektur ITB dengan predikat terbaik.” (CSZ: 15). 

 

Dari kutipan tersebut, diketahui bahwa salah satu kunci kesuksesan seseorang adalah 

disiplin dalam waktu, kerja keras, dan tentunya selalu berdoa kepada Allah agar selalu diberi 

kemudahan dalam mengerjakan sesuatu. 

 

c. Kejujuran 

Dalam tinjauan agama, perilaku jujur akan membawa kebaikan, bukan hanya untuk orang 

lain tetapi juga untuk dirinya sendiri. Bersikap jujur biasanya berkaitan dengan perkataan 

seseorang. Apa yang dia dengar dari orang lain maka itulah yang ia sampaikan ke orang lain 

pula, tentu saja tidak mengurangi/menambahnya. Bahkan dalam sebuah hadis nabi dikatakan 

agar kita hanya berkata-kata yang baik saja kepada orang lain, jika itu belum mampu kita 

lakukan, maka berdiam adalah jalan yang paling baik. Kejujuran dalam novel ini dapat dilihat 

pada kutipan berikut ini: 

“Perkenankan di sini, pada malam hari ini, saya melamar Dik Zahrana.” 

“Saya senang mendengar keterusterangan Mas Gugun. Dan jujur saya kagum dengan mental 

ulet Mas Gugun”. Nanti jawabannya saya sampaikan lewat Santi saja.”  

(CSZ: 33) 

 

Dari kutipan tersebut terlihat kejujuran tokoh Zahrana dari dua sisi. Di satu sisi, Zahrana 

jujur dengan keuletan tokoh Gugun yang seorang penjual pakaian dan sedang melirik bisnis cor 

logam di Ceper Klaten. Tetapi di satu sisi lagi, Zahrana tidak bisa jujur terhadap tokoh Gugun 

yang merupakan salah satu aktivis kampus yang dianggap senior, yang nyaris drop out karena 

skripsinya tidak selesai-selesai. Maka dari itu, Zahrana menolah lamaran Gugun secara halus 

dengan cara bahwa nanti akan disampaikan lewat tokoh Santi. Jadi, kejujuran di sini dapat 

dilakukan bila itu tidak menyinggung perasaan orang lain tetapi jika kejujuran itu dirasakan pahit 

untuk diterima, maka lebih baik tidak disampaikan, cukup sekedar tahu saja. 

 

d. Sabar 

Sabar merupakan sikap bertahan dari kondisi yang tengah dijalaninya, menyingkirkan 

segala pikiran-pikiran jelek tentang penyebab dari kondisinya itu, dan ikhlas menerima segala 

ujian. Sabar pada cerita novel ini dapat dilihat pada tokoh Zahrana ketika ia mendapat musibah: 

“Aku juga sangat beruntung punya teman sepertimu Zahrana. Aku banyak belajar 

kesabaran dan ketegaran justru darimu. Aku selalu berdoa agar kau bahagia”. (CSZ: 252) 
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Dari kutipan tersebut, menjelaskan betapa sabarnya sosok tokoh Zahrana, walaupun 

banyak orang yang mengatakannya perawan tua, ia ditinggal pergi oleh calon suaminya, dan 

kemudian ayahnya pun juga meninggal, tetapi Zahrana sabar melewati semua cobaan tersebut. Ia 

malahan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ia labuhkan segala keluhkesah dan deritanya 

kepada Yang Maha Menciptakan. Ia yakin bahwa Allah selalu bersamanya dan tak akan ada 

cobaan yang melebihi batas kemampuan manusia. Dari kutipan tersebut juga dapat diperoleh 

penjelasan bahwa dengan kesabaran akan membentuk diri seseorang menjadi peribadi yang lebih 

baik. 

 

e. Tolong-menolong 

Nilai moral lainnya yang digambarkan dalam novel ini adalah tolong menolong. 

Kesulitan yang diderita seseorang akan terasa ringan jika ada pihak lain datang membantu 

walaupun tidak seluruhnya bisa mengatasinya. Dan ketika kita dibantu oleh seseorang, pada 

hakikatnya kegembiraan itu tidak hanya muncul dari yang ditolong, tetapi justru datang dari 

yang menolong, karena dia sudah berusaha membuat orang lain tersenyum, dengan begitu maka 

diapun akan semakin bertambah kegembiraannya. Sikap tolong menolong berarti menunjukkan 

saling membantu. Karena setiap manusia adakalanya dapat membantu, tetapi juga adakalanya dia 

harus dibantu. Ketika itu terjadi, maka sebagai makhluk sosial kita dituntut untuk merasakan apa 

yang orang lain rasakan. Sikap tolong menolong dalam novel ini dapat dilihat pada kutipan 

berikut: 

“Lina bahkan lebih dari seorang sahabat, ia sudah seperti kakak atau adik kandungnya. Atau 

malah seperti saudara kembarnya. Saat ia sakit demam dan terkapar di Jogja karena kelelahan 

mengerjakan tugas akhir, ia iseng mengirim sms kepada Lina. Seketika hari itu juga Lina 

datang dan menunggui dirinya sampai sembuh. ” 

“Kalau ia boleh jujur, sesungguhnya ia lebih banyak mengambil keuntungan dari Lina 

daripada Lina mengambil keuntungan darinya. Lina lebih banyak menolong dia daripada dia 

menolong Lina. Ia pernah menyampaikan hal itu kepada Lina. Sahabatnya itu malah berkata, 

“Wong bersahabat kok hitung-hitungan mikir untung rugi. Kau harus tahu bahwa selama kau 

jadi orang baik, maka bersahabat denganmu adalah keuntungan dan barakah bagiku. Ingat, 

catatannya selama kau jadi orang baik. Karena ingat kau maka aku ingat kebaikan dan 

prestasimu, itu menjadi semangat bagiku untuk terus baik.” (CSZ: 22) 

 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia harus saling tolong-

menolong tanpa pamrih. Menolong dengan keikhlasan, bukan mengharapkan balasan dari orang 

yang ditolong. Karena sesunggunya jika kita berbuat baik dan saling menolong, saat mengalami 

kesusahan tentunya akan datang suatu kemuadahan dari manapun dan dari siapa pun. 
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2. Pembahasan 

Di bawah ini adalah pembahasan dari nilai moral yang terdapat dalam novel Cinta Suci 

Zahrana karya Habiburrahman El Shirazy. 

a. Tanggung Jawab 

Dari kutipan yang sudah diuraikan di atas, Zahrana yang konsisten dengan keputusan 

yang ia ambil, konsisten dengan tugas yang ia emban. Semuanya itu bermuara pada satu sifat 

yaitu tanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan atau mereka putuskan. Saat ini kalau 

kita korelasikan dengan zaman sekarang, di mana banyak terjadi di kalangan kita yang hanya 

pintar berbuat, tanpa mereka sadari bahwa ada dampak  negatif dari perbuatan tersebut. Biasanya 

kita hanya memikirkan tujuan jangka pendek daripada akibat jangka panjang. Dari apa yang kita 

lihat sekarang, para pejabat yang kaya raya dengan santainya mereka mengambil hak-hak orang 

lain dengan jalan yang zalim, tanpa memikirkan akibatnya. Sehingga ketika mereka terjaring 

oleh pihak-pihak yang terkait, maka mau tidak mau mereka harus mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. Akan tetapi, dalam hal ini mereka tetap saja merasa bahwa apa yang dilakukannya 

itu berada di jalan yang benar. Inilah yang banyak terjadi. Dengan demikian banyaklah 

tumbuhnya manusia yang hanya berbuat tetapi tidak mau menanggung akibat dari perbuatannya 

itu sendiri.  

Dalam konteks pendidikan, biasanya perilaku tanggung jawab itu banyak terjadi di 

kalangan siswa. Misalnya, bertanggung jawab jika diberikan tugas piket, tugas upacara, tugas 

yang diberikan guru, dan sebagainya. Tetapi tidak sedikit diantara mereka juga yang selalu 

melanggar, seolah mengabaikan terhadap amanah yang diberikannya. Oleh karena itu, sosok 

Zahrana layak menjadi hikmah bagi kita agar mau bertanggung jawab ketika diberikan amanah, 

tentu saja dengan menjalani sesuai apa yang menjadi tujuannya. 

 

b. Disiplin 

Menurut Prijodarminto (1994) mengungkapkan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang 

tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai 

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban. Nilai-nilai tersebut telah menjadi 

bagian perilaku dalam kehidupannya. Perilaku itu tercipta melalui proses binaan keluarga, 

pendidikan dan pengalaman.  

Oleh karenanya, rasanya sangat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Zahrana. Dia 

begitu sangat menghargai waktu karena baginya bagaimana menghabiskan waktu itu jauh lebih 

penting daripada bagaimana menghabiskan uang. Kekeliruan soal uang mudah dikoreksi tetapi 

begitu kehilangan waktu maka hilanglah modal hidup, hilanglah segalanya. Sikap ini 
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menunjukkan bahwa disiplin hanya akan bisa terwujud dengan proses pembiasaan, penekanan, 

keteladanan terutama dari dalam diri sendiri. Alangkah sangat naifnya kita, jika hanya memvonis 

mereka malas, bodoh, tanpa kita memberikan jalan untuk keluar dari kebodohan itu. Maka 

keberadaan orangtua dan guru adalah sangat dominan untuk mengarahkan mereka agar bisa 

hidup disiplin. Jadi, untuk mewujudkan anak yang disiplin harus dilengkapi dengan penunjang 

lainnya. Misalnya adanya aturan yang jelas berupa perintah dan larangan, adanya pujian dan 

hukuman. Aturan inilah yang menjadi instrument sebagai kelengkapan rangkaian kedisiplinan. 

Maka dari itu, disiplin harus muncul terlebih dahulu dalam diri manusia itu sendiri. Terutama 

disiplin dalam waktu, karena waktu adalah salah satu bukti pengukur kesuksesan seseorang. Dan 

tak lupa pula kerja keras dan tentunya selalu berdoa kepada Allah agar selalu diberi kemudahan 

dalam mengerjakan sesuatu. 

 

c. Kejujuran 

Menyampaikan dengan kondisi apa adanya adalah sebuah hal yang tidak mudah 

dilakukan, apalagi itu sifatnya tidak menyenangkan. Paling tidak, walaupun kita belum mampu 

berkata jujur, maka berdiamlah. Sikap Zahrana tersebut memberi pelajaran bahwa ada sesuatu 

yang memang tepat untuk diucapkan tetapi ada juga hal yang tak perlu disampaikan jika hal 

tersebut dianggap menyinggung seseorang. Kejujuran berawal dari kehati-hatian seseorang 

dalam berkata. Karena, jika perkataannya itu tidak menyenangkan orang maka tentu akan 

berdampak pada ketersinggungan oranglain. Bahkan, dalam sebuah pepatah Arab dikatakan 

bahwa keselamatan seseorang bergantung pada perkataannya. Perselisihan yang timbul antara 

dua orang yang berselisih bisa jadi disebabkan oleh ketidakpandaian seseorang menjaga 

lisannya.  

Sikap jujur inilah yang harus dimiliki seorang siswa. Jika dia ingin sukses dengan 

belajarnya maka dia harus jujur. Salah satu kejujuran yang harus ditonjolkan oleh seorang siswa 

adalah ketika sedang ulangan/ujian. Kejujuran pada kondisi tersebut akan sangat menentukan 

berhasil atau tidaknya seorang siswa mengerjakan soal. Hal ini disebabkan jika dia tidak jujur 

dan tidak yakin dengan kemampuannya lalu melihat jawaban yang ada di buku atau temannya, 

tentu hasilnya tidak objektif. 

 

d. Sabar 

Secara sederhana sabar berarti bertahan dengan kondisi yang sedang dialami. Kesabaran 

seseorang pada umumnya diukur oleh sejauhmana dia mempertahankan kondisinya itu. Sehingga 

muncul ungkapan “sabar ada batasnya”. Akan tetapi, semakin dia bertahan dengan kondisinya 

itu berarti dia semakin mendapatkan kekuatan hati dalam dirinya. 
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Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tetapi sabar adalah kondisi dimana seseorang 

menerima dengan ikhlas ketentuan hidupnya sambil diiringi usaha agar dia tidak terus menerus 

berada dalam penderitaan. Kesabaran hati seorang Zahrana pada cuplikan diatas, patut kita 

apresiasi. Walaupun ia banyak digunjing orang sebagai perawan tua, ia tidak pernah marah 

kepada orang tersebut, walaupun ia ditimpa musibah yang bertubi-tubi tidak membuat ia putus 

asa, ia malahan semakin mendekatkan diri pada Allah.  

Sikap kesabaran inilah yang seharusnya dapat kita teladani. Sebagai makhluk Tuhan, 

setiap hari tidak pernah kita luput dari cobaan. Terlepas cobaan itu yang menyenangkan maupun 

tidak menyenangkan. Hanya saja, kita lebih memandang bahwa cobaan itu yang tidak 

menyenangkan, dan justru yang menyenangkan tidak kita sebut cobaan. Padahal, dalam sebuah 

firman Tuhan dikatakan bahwa cobaan itu bisa dalam bentuk yang menyenangkan dan juga yang 

tidak menyenangkan.  

Dalam konteks pendidikan, salah satu syarat seseorang ingin meraih cita-citanya adalah 

mereka harus belajar selama waktu yang cukup lama. Artinya seorang siswa yang ingin 

mewujudkan cita-citanya tidak bisa diraih dalam waktu yang relatif singkat. Jenjang sekolah 

mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi adalah waktu yang tidak sebentar.  

Disamping itu, dalam menjalani proses pembelajaran khususnya di sekolah, tentu saja 

tidak selalu berjalan mulus. Selalu saja ada hambatan baik yang sifatnya materi maupun non 

materi. Keterbatasan finansial, naik turunnya semangat belajar, hingga berbagai hukuman yang 

diterima akibat pelanggaran yang dilakukan, adalah salah satu cobaan yang mesti kita jalani 

dengan sabar dan ikhlas.Oleh karena itu, hanya dengan kesabaran seorang siswa dapat menjalani 

proses pendidikan yang cukup lama dan berbagai hambatan yang datang silih berganti. Tentu 

saja sabar yang diiringi dengan usaha agar dapat bertahan sekaligus berupaya berikhtiar mencari 

kondisi terbaik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. 

 

e. Tolong-menolong 

Manusia pada hakekatnya adalah zoon politicon (makhluk sosial). Tidak ada satupun 

manusia di bumi ini yang sanggung hidup sendirian. Bahkan seorang nabi Adam sekalipun yang 

sudah diberikan fasilitas surga, belum mendapatkan ketenangan batin, sampai Tuhan 

memberikan Siti Hawa sebagai teman hidupnya. Berarti semua manusia membutuhkan 

keberadaan orang lain terutama dalam menjalan aktivitasnya. Disamping itu menjadi pelengkap 

kekurangan yang dimiliki oleh setiap manusia. Tidak akan disebut pintar kalau tidak ada yang 

bodoh. Tidak akan disebut kaya kalau tidak ada yang miskin. Tidak akan disebut tinggi kalau 

tidak ada yang pendek. Dan seterusnya. 
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Oleh karenanya, sudah sewajarnya kita yang diberikan kelebihan oleh Tuhan membantu 

yang merasa kekurangan. Seperti halnya Lina yang selalu setia membantu Zahrana dikala ada 

kesulitasn dan sebaliknya. Dan tidak sedikitpun ada rasa pamrih dalam diri mereka. Karena pada 

hakekatnya ketika kita membantu orang lain, justru yang merasakan bahagia bukan hanya yang 

ditolong tapi juga yang menolong.  

Jika kita melihat ke dalam situasi sekolah, maka sifat tolong menolong ini dapat kita 

implementasikan. Kondisi dimana siswa menemui kesulitan dalam pelajaran, maka ketika itulah 

mereka dituntut kesadarannya untuk membantu temannya yang belum menguasai pelajaran. Oleh 

karena itu, budaya belajar kelompok sangat penting diterapkan di lingkungan sekolah. 

Disamping itu, semangat gotong royong terutama dalam menjalankan tugas piket, akan 

lebih terasa ringan jika para siswa saling membantu. Lalu jika ada salah satu teman mereka yang 

sakit, maka ketika itu pula kesadaran mereka untuk membantu sangat dituntut. Seorang guru 

sangat berperan memberikan keteladanan kepada siswa agar dapat mengembangkan sifat tolong 

menolong. Dengan demikian, akan tercipta suasana yang kondusif jika antar siswa memiliki 

kesadaran membantu temannya yang sedang mengalami kesulitan. 

 

D. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Nilai moral yang terdapat dalam novel Cinta Suci Zahrana berdasarkan hasil analisis 

terdiri dari lima nilai moral. Nilai-nilai moral tersebut antara lain: (a) nilai moral tanggung jawab 

merupakan dampak dari apapun yang telah diperbuat oleh manusia dan seiring dengan itu ia 

harus menjalani atas keputusan yang telah ia pilih; (b) disiplin merupakan serangkaian aturan 

mengenai perintah dan larangan yang bertujuan mengarahkan seseorang menjadi manusia yang 

bermoral; (c) kejujuran merupakan sikap menyampaikan apa yang ia terima kepada orang lain 

tanpa harus menambah/mengurangi; (d) sabar merupakan sikap ikhlas menjalani apa yang sudah 

menjadi kehendak tuhan sambil berikhitar mencari jalan keluar dari kondisi yang sudah 

dijalaninya; dan (e) tolong-menolong menunjukkan saling membantu, karena pada hakekatnya 

setiap manusia adakalanya dapat membantu, tetapi juga adakalanya dia harus dibantu. 

 

2. Saran 

Beberapa saran berikut dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak 

terkait antara lain: 

a. Bagi peneliti lain, pada prinsipnya setiap novel selalu memiliki tujuan utama agar si 

peneliti dapat mengambil nilai-nilai positif dari novel tersebut. Oleh karenanya, 
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hendaknya para peneliti baik yang berasal dari akademisi maupun non akademisi agar 

dapat mengembangkan nilai-nilai tersebut sehingga bisa diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi guru, hendaknya dapat memaksimalkan penggunaan bahan pembelajaran sastra, 

dalam hal ini adalah novel. Novel Cinta Suci Zahrana di dalamnya memuat banyak nilai 

moral seperti tanggungjawab, disiplin, kejujuran, sabar dan tolong menolong. Lebih lanjut 

guru dapat memilih novel lain yang sekiranya terdapat beberapa cakupan yang bisa 

memberikan manfaat positif bagi siswa, sehingga siswa tidak hanya memperoleh hiburan 

saja tetapi juga mendapatkan ilmu kehidupan. 

c. Bagi penulis karya sastra, seperti novel sebaiknya lebih banyak mengangkat tema tentang 

pendidikan moral yang banyak memberikan pembelajaran dan pengalaman bagi pembaca 

kelak. 

d. Bagi para pembaca karya sastra, sebaiknya mengambil nilai- nilai positif dalam suatu 

karya sastra yang telah dibaca. Novel Cinta Suci Zahrana adalah novel yang bagus untuk 

dijadikan bahan bacaan. Jadi tidak ada salahnya kalau kita membaca novel tersebut. 
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Abstract 

 

Related with Ginokritik study, the researcher wants to know the novel written by woman and 

related with feminine element, besides reviewing it from woman’s writting model perspective and 

woman’s culture in Ginokritik. Homeless Bird Novel written by Gloria Whelan using India 

setting and the main character is Koly. This novel got an honor as the winner of National Book 

Award. This research is done in order to get the understanding about woman’s writting model and 

woman’s culture related with ginokritik in this novel, which covers the values, institutions, 

relationships and communication method. Because of that, the researcher try to be focus on the 

study by analizing the items as question related with woman’s writting and woman’s culture of  

ginokritik in Homeless Bird novel. The method of this research is descriptive qualitative by using 

content analysis from the document or text of Homeless Bird novel. The research result showed 

that the element of woman’s wrtting and woman’s culture in ginokritik covers values, institutions, 

relationships and communication method related with the novel. The writer, a woman, succeded 

showing a group of sentences that shows the exclusive womans’ writting. Gloria Whelan said the 

bitterness of life, happiness, feeling of being moved which are manifested by the main character 

naturally and full of being moved feeling. The impression for the reader is so deep. 

 

Keywords: ginokritic, novel, authoress. 

 

 

A. Pendahuluan 

Kajian Sastra Ginokritik, mengkaji tulisan-tulisan wanita (Penulis wanita).  Ginokritik 

mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apakah penulis-penulis 

wanita merupakan kelompok khusus, dan apa perbedaan antara tulisan wanita dan laki-laki. 

Kritik sastra feminis ginokritik yaitu penelitian tentang sejarah karya sastra wanita, gaya 

penulisan, tema, genre, dan struktural tulisan wanita. Di samping itu dikaji juga kreativitas 

penulis wanita, profesi penulis wanita sebagai suatu perkumpulan, serta perkembangan dan 

peraturan tradisi penulis wanita. Adapun masalah yang dikaji adalah masalah perbedaan, 

perbedaan antara tulisan pria dan wanita.  

Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti bermaksud meneliti sebuah novel 

terjemahan yang berjudul, “Homeless Bird.” Penulis: Gloria Whelan, Penerjemah: Ija Wajdi 

Penyunting: Jia Effendie Penyelaras aksara: Fenty Nadia Pewajah Isi: Aniza Pujiati Penerbit: 

Atria Cetakan: 1, September 2012.  Novel ini berlatar Negara India di mana tokoh utamanya 

bernama Koly. Novel ini juga mendapat penghargaan sebagai Pemenang National Book Award.  

mailto:audi.yundayani@gmail.com
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Ini adalah kisah tentang Koly, gadis cilik yang baru berusia 13 tahun namun sudah harus 

menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga, jauh dari sanak keluarganya. Sebagaimana 

kehidupan masyarakat India, seorang putri dalam suatu keluarga bisa menjadi beban serta aib 

jika tak mampu menarik minat keluarga lain untuk mengambilnya sebagai seorang istri bagi 

putra-putra mereka. Dan beban itu semakin bertambah saat dua keluarga setuju untuk 

menikahkan putra-putri mereka, beban yang dipikul oleh pihak wanita karena mereka harus 

‘membayar’ sejumlah mas kawin kepada pihak keluarga pria.  

Koly yang hidup seadanya dengan ayah, ibu serta kedua kakak laki-lakinya, meski 

miskin, namun ia bahagia, serta memahami beban keluarganya, jika ia tak menerima lamaran 

tersebut. Mengumpulkan segenap simpanan uang serta perhiasan, mereka mampu membekali 

Koly untuk menjadi pengantin keluarga Mehta. Koly terbiasa hidup sulit dan bekerja keras, 

namun ada satu impian yang tak bisa ia raih, belajar serta bersekolah, karena tiada biaya untuk 

memberikan ‘keistimewaan’ tersebut bagi seorang gadis yang nantinya hanya akan menjadi 

seorang ibu rumah tangga.   

 “Aku memandangi kata-kata yang didiktekan terperangkap selamanya menjadi tulisan. 

Seperti burung-burung dalam sangkar. Aku telah memohon supaya diizinkan bersekolah. 

Tetapi Maa bilang sekolah tak berguna bagi anak perempuan. Namun, aku tetap 

membuka-buka halaman demi halaman buku-buku itu. Aku berlama-lama berhenti di 

bawah jendela sekolah untuk mendengarkan para murid menghafalkan pelajaran. Tetapi 

pelajaran itu tidak seperti penyakit campak. Aku tidak bisa langsung tertular.” [ 

“Homeless Bird”  oleh Gloria Whelan, 2000, h. 2 - 4]  

  

Namun, pernikahan yang bahagia serta indah hanya ada dalam bayangan Koly semata. 

Karena keluarga mereka miskin, tak mampu ‘membelikan pengantin pria yang layak’ untuk 

Koly. Itu adalah salah satu ungkapan kakak Koly yang masih remaja, namun sudah mengetahui 

kenyataan hidup, sungguh miris membaca kalimat ini. Sang suami bernama Hari Mehta, ternyata 

bukan remaja berusia 16 tahun sebagaimana dikatakan oleh Bapa dan Ibu Mehta. Suami Koly 

hanyalah seorang bocah kanak-kanak yang lemah karena sakit parah, tuberkolosis (TBC), dan 

keluarganya membutuhkan dana untuk mengobati putra mereka satu-satunya, dengan cara 

menggunakan mas kawin dari Koly 

Kita tentu berpikir bahwa penipuan seperti ini bisa dituntut serta masing-masing pihak 

kembali ke kondisi semula, namun pemikiran tersebut salah besar. Adat istiadat serta budaya 

yang telah mengakar justru sama sekali tak berpihak pada kaum wanita. Koly yang mengetahui 

dirinya diperdaya, tak mampu kembali ke keluarganya, karena itu justru akan menjadi aib besar 

yang mencoreng nama keluarganya. Sedangkan masalah mas kawin, tiada yang bisa menuntut 

hal itu, karena setelah berada di tangan keluarga pria, itu menjadi hak milik mereka.   
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 Koly harus melepas impiannya, menjadi ‘pelayan’ keluarga Mehta yang juga tidak terlalu 

berkecukupan. Meski kasta keluarga Mehta lebih terhormat (ayah Hari merupakan kasta 

Brahmana), namun kehormatan tidak menjamin kemakmuran dalam hidup mereka. Koly gadis 

yang ulet, akan tetapi rasa kesepian bisa mendera dirinya, ditambah siksaan mental dari ibu 

mertuanya yang semenjak awal hanya menganggap dirinya sebagai beban serta sesuatu yang bisa 

diperalat. Dan dalam waktu yang relatif singkat, kondisi Koly semakin memburuk saat Hari 

Mehta akhirnya meninggal akibat penyakit TBC yang akut. Gadis cilik yang belum menginjak 

usia remaja ini sudah menjadi janda status terendah dalam kehidupan masyarakat India. 

 Perlakuan terhadap kaum janda di India sungguh menakutkan. Mulai dari yang paling 

ekstrem seperti memaksa mereka ‘mengikuti’  tubuh sang suami yang dibakar, hingga pelakuan 

diam-diam seperti ‘membuang’ mereka ke jalanan atau kota-kota yang jauh dari sanak keluarga. 

Posisi seorang janda tak memiliki hak waris atas segala harta maupun kepemilikan sang suami, 

sering kali sanak keluarga sang suami, mengusir janda tersebut dan memperebutkan harta benda 

yang ditinggalkan. Melalui sosok Koly, kita akan diajak menempuh jalur hidup yang keras serta 

penuh tantangan, namun tetap  memiliki prinsip-prinsip moral, akan kejujuran, murah hati, 

berbalas budi serta pantang menyerah.  

 Koly – gadis cilik / janda muda yang terbuang, bukan hanya belajar bertahan hidup di 

kota asing, ia tak mau menyerah dan berusaha mewujudkan impiannya satu demi satu. Ia belajar 

membaca dan menulis, hingga buku puisi  Rabindranath Tagore menjadi satu-satunya hiburan 

kala kesepian dan kesedihan mencekam hatinya. Ia bekerja, mengumpulkan sedikit demi sedikit 

tabungan, dan berharap masih ada masa depan yang cerah bagi dirinya. Tanpa bermaksud 

menggurui sungguh menyenangkan bahwa pada akhirnya kehidupan Koly yang berat menuai 

hasil yang membahagiakan. Sungguh kisah yang manis pahit sekaligus menyentuh.  

 Adapun tentang penulis, Gloria Whelan adalah seorang penyair dan penulis pemenang 

penghargaan yang telah menulis banyak buku untuk pembaca usia kanak-kanak hingga remaja, 

di antaranya The Indian School, Once on This Island yang memperoleh Great Lakes Book 

Award pada tahun 1996, Farewell To The Island; Return To The Island; dan Mianda’s Last 

Stand. Novel Homeless Bird juga memperoleh penghargaan National Book Award 2000 untuk 

kategori Young People’s Literature. Kini beliau menetap bersama Joseph, suaminya, di hutan 

sebelah utara Michigan, Amerika Serikat.  

 Berkaitan dengan kajian ginokritik, peneliti ingin melihat novel karangan wanita ini yang 

mengandung unsur feminis di dalamnya. Sekaligus ingin melihat novel ini yang ditulis penulis 

wanita dari sudut model penulisan wanita dan budaya wanita yang ada dalam ginokritik. Dalam 

hubungannya untuk memahami bagaimana model penulisan wanita dan budaya wanita yang ada 
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dalam ginokritik pada novel tersebut tentunya membutuhkan kajian yang lebih mendalam.  Oleh 

karena itulah peneliti mencoba memfokuskan kajiannya dengan cara menganalisis hal-hal yang 

menjadi pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penulisan wanita dan budaya 

wanita yang ada dalam ginokritk pada  novel “Homeless Bird.” 

Ginokritik diperkenalkan oleh Ellaine Showalter pada tahun 1979, dalam Elizabeth Abel 

(1982 : 14-15)  dengan maksud berikut;  

Is the study of woman as writers -and its subjets are the history, styles, themes, genres, and 

structures of writing by women; the psychodynamics of female creativity; the trajectry of 

the individual or collective female career; and the evolution and laws of a female. 

 

  Hal tersebut memperlihatkan bahwa Ginokritik memberikan perhatian khusus kepada 

wanita sebagai pengarang.  Proses kemunculan teori ginokritik bermula dari penelitian 

Showalter terhadap petikan daripada tulisan Virginia Woolf (1957) dan Helene Cixous (1976) 

yang membincangkan tentang konsep dan ciri-ciri feminin pada penulisan wanita. 

  Ginokririk dirancang berdasarkan persoalan wanita yang berhubungan erat dengan aspek-

aspek biologi, psikologi, bahasa, dan budaya yang melingkungi dan mempengaruhi proses 

penulisan wanita. Adapun  teori yang dikemukakan oleh Showalter dalam Rick Rylance 

(1987:238) berlandaskan kepada 'wanita sebagai pengarang' ini, telah distrukturkan dengan tujuan 

khusus seperti berikut; The programme of gynocritic is to construct a female framework for the 

analysis of women's literature, to develop new models based on the study of female experience, 

rather than to adapt male mode and thcories. Pernyataan ini menjelaskan bahwa ginokritik 

memfokuskan Pernyataan ini menjelaskan bahwa ginokritik kepada suatu kerangka kerja wanita 

umuk menganalisis karya sastera wanita. Secara jelas, ginokritik dirancang dan diperkenalkan 

dengan dua tujuan utama. Pertama, untuk membebaskan diri wanita daripada sejarah sastra yang 

ditentukan sepenuhnya oleh lelaki, serta mencoba untuk menyesuaikan wanita dengan landasan 

tradisi lelaki. Kedua, untuk memfokuskan perhatian kepada perkara-perkara baru dari dunia 

budaya wanita, terutama untuk melihat ke dalam imajinasi dan daya cipta wanita, untuk melihat 

apakah perbedaan yang terdapat dalam penulisan wanita, yang boleh menghasilkan bentuk-

bentuk eksperimental.  

  Teori ginokritik memberikan tumpuan kepada pengarang wanita sebagai individu yang 

merdeka, serta menekankan tentang hak dan kuasa pengalaman wanita. Hakikat ini sekaligus  

meninggalkan penilaian sastra yang sepenuhnya berdasarkan pengalaman lelaki, atau mengikut 

model androsentrik. Patricia Meyer Spacks, adalah satu  di antara pengkritik dan ahli akademik 

awal yang menyadari tentang perubahan dari androsentrik kepada kritikan feminis bersifat 

ginokritik, bagaimana kewanitaan itu sendiri membentuk ungkapan kreatif wanita. Untuk 
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menafsirkan unsur-unsur yang berbeda dalam penulisan, mestilah dilakukan secara lancar dan 

memerlukan kemahiran. Spacks menurut Showalter dalam (1987:16)  menyebut perbedaan 

dalam penulisan wanita sebagai "delicate divergency: testifying to the subtle and elusive nature 

of the feminine practice of writing." Bagi Spacks, perbedaan tersebut membuktikan kelembutan 

dan kehalusan wanita yang diungkapkan dalam penulisan. 

 Model-model dalam ginokritik berdasarkan pengamatan dan kajiannya, Ellaine 

Showalter merumuskan bahawa perbedaan yang terdapat dalam karya sastra wanita berbanding 

lelaki bukanlah berlaku secara kebetulan. Beliau berpendapat, apa yang menjadi landasan 

pemikiran dan proses penciptaan sastra wanita adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. 

Dalam menjelaskan perkara ini, yang menjadi tumpuan kepada teori ginokritik, Showalter 

(2005:128) mengemukakan empat model yaitu: 1) penulisan wanita dan biologi wanita, 2) 

penulisan wanita dan bahasa wanita, 3) penulisan wanita dan psikologi wanita, 4) penulisan 

wanita dan budaya wanita. Berikut ulasannya:  

1. Penulisan Wanita dan Biologi Wanita 

Salah seorang feminis Perancis, Helene Cixous dalam Robyn R. Warhol dan Diane Price 

Herndl (1997:135) adalah salah satu dari mereka yang menekankan soal kelebihan biologi 

wanita ini. Beliau mendorong wanita supaya menulis atas kesadaran tentang keistimewaan yang 

dimiliki oleh mereka, Write your self.  Your body must be heard. Only then will the immense 

resources of the unconscious spring forth. Our naphtha will spread, throughtout the world, 

without dollars, - black or gold - non assessed values that will charge the rules of the old game. 

Cixous menyeru wanita agar 'menghidupkan' tubuh mereka ke dalam tulisan. Beliau bersungguh-

sungguh menyarankan wanita agar mesti menulis tentang diri mereka. Wanita hendaklah 

menghidupkan diri mereka ke dalam teks, seperti memasuki dunia dan sejarah, dengan 

pergerakan mereka sendiri. Menurut Cixous dalam Robyn R. Warhol dan Diane Price Herndl , 

(1987:347) hanya dengan cara itu sumber ketidaksadaran yang sangat hebat akan muncul keluar. 

Beliau menyatakan bahwa imajinasi wanita adalah indah dan tanpa batas, seperti melalui musik, 

melukis, menulis; aliran fantasi mereka adalah menakjubkan.  Ia merupakan aktivitas estetik, 

yang memaparkan gema wawasan, dan gubahan yang indah dan sesungguhnya keindahan bukan 

lagi menjadi larangan. Cixous mengharap agar wanita menulis dan memperlihatkan kelebihan 

atau keistimewaan tersebut.  

2. Penulisan Wanita dan Bahasa Wanita 

Secara umumnya para linguis sepakat bahwa tidak ada bukti yang jelas wujudnya anatara 

bahasa bersifat seks atau seks yang mempengaruhi perbedaan struktur sistem linguistik. 

Showalter percaya bahwa terdapat banyak perbedaan khusus antara lelaki dan wanita dalam 
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percakapan, intonasi, dan penggunaan bahasa. Walaupun tidak dapat diterangkan dengan jelas 

bahwa mereka memiliki bahasa yang khusus, tetapi kelainan tersebut dipertimbangkan dalam 

soal-soal seperti gaya, strategi, dan konteks persembahan bahasa. Dalam kajiannya terhadap 

novel-novel penulisan wanita Inggris, Showalter (1977:258) antara lain menyebut "men and 

women used two different languages, or rather, the same language with different meanings. 

Showalter membuktikan bahwa penulis lelaki dan wanita menggunakan dua bahasa yang 

berbeda, atau mereka menggunakan bahasa yang sama tetapi membawa maksud yang berbeda. 

Misalnya dalam penelitian Showalter (1977:135)  terhadap novel Pilgrimage tulisan Dorothy 

Richardson, didapati pengarang ini tidak gemar pemakaian tanda-tanda bacaan, menggunakan 

perkataan dan yang berangkai. Pembentukan kalimat-kalimatnya berbeda dari struktur biasa, 

dalam tujuan untuk menyampaikan ide-ide utama dan sampingan. Showalter juga mengambil 

contoh kajian secara komputer yang dilakukan dalam karya fiksi yang dilakukan oleh Marry 

Hiatt, dalam bukunya The Way Women Write pada tahun 1977. Dalam kajian tersebut, Hiatt 

berpendapat bahwa perkataan adalah sebagian dari maksud dan niat mereka. Pada peringkat yang 

lebih tinggi, analisis dengan melihat kepada feminine style dalam pengulangan lambang dalam 

gaya bahasa, bentuk-bentuk imaji, dan sintaksis dalam penulisan wanita cenderung umuk 

mengelirukan, dengan bemuk yang menentukan hasil dalam pilihan sastra. Bahasa dan gaya 

selalu merupakan hasil dari faktor-faktor seperti soal genre, tradisi, memori, dan konteks.  

Oleh karena itu, tugas pengkritik feminis ialah memfokuskan kepada cara bagaimana 

wanita mendekati atau memasuki bahasa. Juga melihat pada leksikal yang didapati daripada 

pemilihan kata, dan pada ideologi serta unsur-unsur budaya yang menentukan ungkapan bahasa. 

Showalter menegaskan bahwa wanita mempunyai gaya bahasa mereka sendiri. Para feminis 

mendorong agar wanita menggunakan kelebihan tersebut untuk mengungkapkan suara mereka, 

dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, 

ternyata ada benarnya pendapat yang menyatakan bahwa bahasa wanita berhubung dengan 

keadaan biologi mereka. Nada dan gaya penulisan atau pertuturan wanita pula adalah dikatakan 

selembut badan wanita itu sendiri. Dalam hal ini, Du Plesssis dalam Showalter (1977:136) 

mengaitkan bahasa wanita dengan sifat multi-focal pada tubuh wanita. Bahasa wanita dikatakan 

sebagai "soft, moist, blurred, padded, irregular, going around in the circles" and nother 

descriptions of our bodies." Keadaan ini berbeda dengan bahasa lelaki yang disifatkan sebagai 

"lean, dry, terse, powerful!, strong, spare. Selain itu, wanita juga melihat bahasa yang 

diungkapkan oleh lelaki adalah sebagian daripada ciri-ciri malecentredness, justru wanita 

berusaha untuk menghindarinya. Mereka ingin mengelakkan dari terus bergantung kepada 

bahasa yang diciptakan oleh lelaki. Oleh itu, wanita cenderung untuk menggunakan cara dan 
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gaya mereka sendiri. Sesuai dengan saranan pada feminis, wanita memiliki dan memanfaatkan 

gaya bahasa mereka sendiri, dengan ciri-ciri bahasa yang tersendiri. Bahasa wanita adalah 

bertujuan untuk melanggar hukum wacana bahasa lelaki. 

 Dengan kata lain, model ini mengandaikan bahwa wanita menulis menggunakan cara dan 

gaya bahasa mereka sendiri. Perbedaan penggunaan bahasa terlihat dalam percakapan, intonasi, 

struktur, strategi, dan konteks persembahan bahasa. Bahasa wanita juga berhubung dengan 

keadaan biologi mereka, di mana gaya penulisan dan pertuturan wanita dikatakan selembut 

badan mereka sendiri. Dengan keistimewaan tersebut, wanita boleh melakukan perubahan pada 

gaya dan sistem penandaan yang digunakan oleh lelaki. Wanita boleh menjadikan bahasa sebagai 

salah satu faktor yang memainkan peranan dalam proses penciptaan karya sastra, sekaligus 

menjadi salah satu ciri kepada penulisan sastra wanita.  

3. Penulisan Wanita dan Psikologi Wanita 

Penulisan wanita dan psikologi wanita kritikan feminis yang berorientasikan analisis 

psikologi mengaitkan perbedaan dalam penulisan wanita dengan jiwa pengarang dan hubungan 

gender dengan proses kreatif. Ia menggabungkan model biologi dan linguistik dalam perbedaan 

gender, menghasilkan teori bahwa jiwa dan diri wanita, dibentuk oleh badan, oleh bahasa, dan 

oleh peranan seks yang diatur oleh masyarakat. Dalam konteks ini, walaupun agak sukar, model 

Freud telah diambil untuk dikaji bagi menjadikannya bersifat ginokritik. Freud dalam Showalter 

(1977:140) dalam tulisannya "Creative Writers and day-dreaming" (1971), menyamakan proses 

penciptaan sebuah karya sastra itu dengan permainan kanak-kanak dengan menyatakan, "every 

child at play behaves like creative writer, in that he creat a world of his own, or rather 

rearrange. 

Bagi Freud, sesuatu keinginan yang tidak dapat dipenuhi atau tidak didapati dalam 

kehidupan akan muncul dalam bentuk fantasi dan mimpi. Freud melihat fantasi dan mimpi ini 

sebagai manifestasi kehidupan jiwa bawah sadar. Kajiannya terhadap kedua-dua perkara tersebut 

membawa Freud untuk merumuskan pendapatnya mengenai penciptaan sastra. Bagi beliau 

sebuah karya sastra, atau karya seni lain, adalah sama seperti sebuah mimpi atau fantasi. Kedua-

duanya adalah satu penyempurnaan bayangan terhadap keinginan bawah sedar yang terpendam. 

Oleh itu, karya sastra adalah sebagai manifestasi kepada pengalaman-pengalaman peribadi 

seseorang pengarang. Freud menyatakan bahawa dalam fantasi wanita dan lelaki muda, mereka 

mempunyai kecenderungan utama terhadap 'erotic wishes'.  

Oleh itu, wanita dikatakan bertindak berasaskan kelemahan dan kecemburuan tersebut, 

dan emosi ini juga dikatakan mempengaruhi wanita dalam penulisan. Walaupun pandangan 

Freud tentang seksualitas wanita tidak disenangi dan disanggah oleh para feminis, ia 
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menyumbang kepada suatu taksiran kewanitaan yang memfokuskan kepada bahasa serta 

subjektivitas wanita. Freud menyumbang ke arah pemahaman psikologi wanita dan pemikiran 

bawah sadar dan mimpi yang amat berguna. Para feminis menyatakan bahawa teori, falsafah 

serta psikologi dalam wacana lelaki gaga! dalam melukiskan jiwa wanita, justeru mereka perlu 

definisi sendiri supaya ciri-ciri otherness itu dapat meneguhkan otonomi wanita.  

4. Penulisan Wanita dan Budaya Wanita 

 Bagi membincangkan model keempat ini, yaitu hubungan antara penulisan wanita dan 

budaya wanita, Showalter telah memetik tulisan Christiane Rochefort, "The Privilege of 

Consciousness" yang meletakkan sastra wanita ke dalam kategori yang khusus, bukan kerana 

perbedaan biologi wanita, tetapi karena sastranya yang telah dijajah. Penjajahan yang 

dimaksudkan tersebut, bermula dalam aspek budaya dan dibawa ke dalam sastra. Mengikut 

Showalter, teori berdasarkan model budaya boleh menyediakan lebih lengkap dan cara yang 

memuaskan untuk membahas tentang kekhususan dan perbedaan penulisan wanita. Showalter 

berpendapat, teori budaya menggabungkan ide tentang tubuh wanita, bahasa dan jiwa, serta 

ditafsirkan dalam hubungan konteks sosial mereka. Cara wanita membentuk konsep tubuh badan 

mereka dan sifat seks mereka, adalah berhubung dengan  budaya mereka. Jiwa wanita boleh 

dikaji sebagai hasil (product) atau pembinaan kuasa budaya. Bahasa juga datang sebagai lukisan, 

seperti mempertimbangkan dimensi sosial, yang menentukan penggunaan bahasa, membentuk 

kelakuan linguistik oleh ide-ide budaya. Pengetahuan teori budaya tentang perbedaan penting 

antara wanita sebagai pengarang; kelas, ras, warganegara, dan sejarah adalah menentukan 

pentingnya sastra seperti juga gender. Dalam usaha semula budaya wanita, para sejarawan 

membedakan antara peranan, aktivitas, sikap, dan gambaran perlakuan yang sesuai dengan 

kehidupan wanita. Dengan mengenal pasti setiap dari unsur tersebut, dianggap boleh membantu 

wanita dalam menjalani kehidupan seharian. Menurut Showalter (1977:141), budaya wanita di 

sini merujuk kepada: The broad-based communality of values, institutions, relationships, and the 

methods of communication" unifying nineteenth-century female experience, a culture nonetheless 

with significant variants by class and ethnic group. 

 Kekurangan dari  model androsentrik, menyebabkan para sarjana memikirkan semula 

model baru. Antaranya ialah seperti yang dilakukan oleh dua orang sarjana Oxford, yaitu Shirley 

dan Edwin Ardener. Kedua-duanya, sejarawan dan ahli antropologi melihat model-model yang 

ada tidak cukup untuk menganalisis budaya wanita. Model androsentrik seperti  tidak 

memasukkan pengalaman wanita, dianggap sebagai menyimpang dan mengabaikan. Teori 

Ginokritik Dalam Kritikan Sastra: Suatu Pengenalan wanita. Dengan itu, Ardener telah memberi 

garis kasar kepada model budaya wanita. Dua esei oleh Edwin Ardener, "Belief and the Problem 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

633 
 
 

of Women" (1972) dan "The 'Problem' revisited" (1975), telah memperkatakan tentang 

pembinaan sebuah model baru untuk memperlihatkan bagaimana kedudukan dan kepentingan 

wanita dalam budaya, sesuai dengan sikap lelaki melabelkan wanita sebagai "diam dan berdiam" 

(silence and silencing). Jadi adalah menjadi tugas ginokritik untuk menerangkan tentang budaya 

dan hubungannya dengan sastra wanita. Juga menerangkan tekanan yang merintangi individu 

pengarang wanita dalam budayanya.. Bagi Showalter (1977:145), teori-teori  tentang wanita 

yang mendapat pengaruh sastra seperti teori ginokritik perlulah diuji ke atas hasil penulisan 

wanita. Teks yang dihasilkan oleh lelaki, seperti Bloom dan Edward Said, telah ditetapkan teks 

yang bersifat kebapaan (fathered), maka karya-karya yang dihasilkan oleh pengarang wanita 

pula bukan hanya bersifat keibuan (mothered), malah merangkumi keibubapaan dan 

kekeluargaan (parented). 

Showalter (1977:146) menambahkan, salah satu kelebihan utama dalam model budaya 

wanita ialah, It shows how the female tradition can be a positive sources of strength and 

solidarity as well as a negative source of powerlessness; its can generate its own experiences 

and symbols which are not simply the obverse of the male tradition. Penjelasan ini menjadikan 

model budaya wanita menjadi penting dalam membahas penulisan wanita karena tradisi wanita 

boleh menjadi sumber positif bagi kekuatan dan perpaduan, serta boleh menghasilkan 

pengalaman dan lambang-lambangnya sendiri yang tidak terdapat dalam tradisi lelaki. Sebagai 

rumusan, model budaya yang dicetuskan oleh Showalter dalam penulisan wanita wajar 

dipertimbangkan sebagai amat berguna bagi usaha-usaha kritikan feminis. Pemikiran tersebut  

membuka kepada pengetahuan luas tentang teks wanita dan untuk melihat apa sebenarnya yang 

ditulis oleh wanita. Dengan model-model yang disarankannya, diharapkan agar dapat 

memberikan wawasan, khususnya golongan wanita dan  golongan lelaki, tentang kedudukan dan 

peranannya. 

  Adapun yang menjadi pedoman analisis dalam penelitian ini adalah penulisan wanita dan 

budaya wanita berdasarkan pendapat Showalter yaitu values (nilai-nilai), institutions (institus-

institusi), relationships (hubungan-hubungan), dan the methods of communication (metode 

komunikasi). Selanjutnya, hakikat novel menurut beberapa ahli di antaranya adalah Rene Wellek 

(1990:283) menyatakan bahwa novel berkembang dari bentuk naratif nonfiksi seperti surat, 

jurnal, memorial, kronik atau sejarah. Adapun Klarer (2004:9) menyatakan bahwa novel pada 

zaman sekarang dicirikan dengan istilah “realism” dan :individualism” demikian dengan 

meringkas beberapa inovasi dasar dari media yang baru. Selain itu, Hornby (1974:574) juga 

memberikan pendapatnya mengenai novel ini, menurutnya novel merupakan sebuah cerita dalam 

bentuk prosa yang cukup panjang untuk dimuat dalam satu volume atau lebih, baik tentang 
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tokoh-tokoh rekaan maupun historis. Menurut Eric Reader (1987:6) novel adalah cerita fiksi 

dalam bentuk prosa dengan panjang kurang lebih satu volume yang mengambarkan tokoh-tokoh 

dan perilaku yang merupakan cerminan kehidupan nyata dalam plot yang berkesinambungan.    

  Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa novel adalah rangkaian cerita yang memuat 

tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa nyata. Novel merupakan salah satu bentuk refleksi dari 

kesadaran mental pengarang terhadap nilai hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat 

karena novel memang lahir dari suasana sosial budaya yang melingkupinya. Novel juga 

merupakan salah satu karya yang dihasilkan dengan menggunakan bahasa sebagai alat untuk 

mengungkapkannya kepada masyarakat pembacanya. Ungkapan yang berupa ide, gagasan, 

pikiran, dan perasaan dari sisi pengarang terhadap objek nyata di masyarakat. 

Hasil penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan Xu Yue  dari School of 

International Studies, Zhejiang University, Hangzhou, 310058, China, yang berjudul 

“Contribution of gynocriticism to feminist criticism.”  (May 2007, Volume 5, No.5 (Serial 

No.44) US-China Foreign Language, ISSN1539-8080, USA pada 

https://www.scribd.com/doc/50072198/gynocriticism). 

 

B. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan 

mengunakan teknik analisis isi. Prosedur penelitian adalah dengan cara analisis dokumen atau 

teks dalam hal ini teks-teks novel “Homeless Bird.” Adapun analisis datanya adalah dengan cara 

analisis data kualitatif deskriptif. Data yang telah terkumpul dianalisis berdasarkan tujuan 

penelitian ini, secara deskriptif atau sesuai dengan yang tertera pada novel.   

Data yang diperlukan adalah kutipan-kutipan yang diduga memiliki unsur-unsur tentang 

penulisan wanita dan budaya wanita dalam ginokritik. Sumber datanya adalah novel “Homeless 

Bird” karya Gloria Whelan. Teknik dan prosedur pengumpulan data menggunakan teknik 

dokumentasi. Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka dapat dikatakan bahwa unsur-

unsur tentang penulisan wanita dan budaya wanita dalam ginokritik yang meliputi values (nilai-

nilai), institutions (institus-institusi), relationships (hubungan-hubungan), dan the methods of 

communication (metode komunikasi), terdapat pada novel tersebut. Sang penulis yang notabene 

seorang wanita berhasil menampilkan serangkaian kalimat yang menunjukkan kekhasan tulisan 

seorang wanita. Gloria Whelan menyuarakan kegetiran hidup, kebahagiaan, keharuaan yang 

dimanifestasikan oleh tokoh secara lugas dan penuh keharuan. Kesan yang ditinggalkan di hati 

pembaca begitu mendalam.  

https://www.scribd.com/doc/50072198/gynocriticism
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Kemampuan Gloria Whelan sebagai penulis menggambarkan tentang budaya wanita 

diungkapkan dengan penuh perasaan.  Penulis novel ini tetap memberikan harapan pada 

pembacanya melalui pesan-pesan yang tersurat maupun tersirat pada novel ini dalam bentuk 

pergulatan hidup sang tokoh, Koly ketika mengarungi hidupnya. Koly terjebak dalam tradisi 

yang mengendalikan takdir. Dia terbuang, tersesat dalam dunia yang kejam dan tidak 

dikenalinya. Namun terkadang, keberanian dan harapan bisa lebih kuat daripada tradisi. 

Seseorang dapat menentukan takdirnya sendiri. 

 

C. Hasil Penelitian dan  Pembahasan 

1. Values (Nilai-Nilai) 

Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam novel tersebut, nilai-nilai universal yang 

dimiliki oleh seorang ibu dan wanita, yaitu berkorban demi keluarga. Berikut kutipannya : 

 Ada hari-hari saat Maa hanya makan sedikit nasi agar kami semua, Baap, saudara-saudara 

lelakiku, dan aku bisa makan lebih banyak. “Aku berpuasa hari ini,” dia akan berkata seolah-

olah itu adalah sesuatu yang sakral. Padahal aku tahu, itu karena tidak ada cukup makanan 

lagi di rumah kami.” (Homeless Bird, 2012:1) 

  

Terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang  terlihat pada sikap Koly sang tokoh utama, seperti 

terlihat pada kutipan berikut: 

Saat aku bergegas, aku mencari bocah setengah kelaparan yang berdiri di sana 

memandangiku makan. Aku masih menggengam chapatti untuk sarapan dan akan dengan 

senang hati memberikannya padanya. (Homeless Bird, 2012:120) 

 

2. Institutions (Institusi-Institusi) 

Terdapat bentuk institusi yang ramah dan melindungi Koly ketika dia terlunta-lunta 

dibuang oleh Ibu mertuanya di suatu kota. Koly ditampung di sebuah rumah penampungan 

dimana pemberi dana tempat penampungan tersebut seorang wanita ]yang memperlakukannya 

secara baik. Berikut kutipannya: 

Ketika dia mendengar ceritaku dia menyentuh pundakku dengan lembut. Dia tampak seolah-

olah mendengar lagu sedih yang terngiang-ngiang di kepalanya dan dia tak bisa 

melepaskannya. “Kalian yang berada di rumah Maa Kamala ini amat sedikit, di  kota masih 

banyak sekali.” Dia mendesah, Aku berharap aku bisa melakukan lebih. Sungguh, aku akan 

berusaha.” (Homeless Bird, 2012:117) 

 

Pemilik rumah penampungan tersebut seorang wanita yang memiliki hati yang mulia 

namun tegas.  

“Rumah para janda,” Tanu menjawab. “Ma Kamala mengambil para janda dari 

jalanan dan mencarikan pekerjaan untuk kami. Dia membantu kami untuk mendapatkan 

pensiunan janda kami dan mengizinkan kami tinggal di sini sampai kami bisa 

menghidupi diri sendiri. Suatu hari aku berharap bisa berpenghasilan cukup untuk 
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menyewa sebuah kamar dengan beberapa gadis yang lain dan hidup madiri. Maa 

Kamala baik, tetapi dia sangat ketat.”  (Homeless Bird, 2012:117) 

 

Nama tempat penampungan tersebut adalah Vridavan, dimana Koly merasa aman. 

Berikut ini kutipannya : 

Malam itu, untuk pertama kali sejak aku datang ke Vrindavan, aku merasa aman. Para janda 

yang lain berbaring di dekatku, desahan lembut dan gerakan mereka seperti sejumlah burung 

merpati yang mengepak-ngepak di sekelilingku. (Homeless Bird, 2012:119) 

 

3. Relationships (Hubungan-Hubungan) 

Terdapat  hubungan keluarga yang erat dan itu diceritakan dengan sangat apik oleh 

pengarang nove ini. Bagaimana hubungan yang hangat cukup terjalin dalam keluarga Koly, 

berikut kutipannya : 

Saat aku mendengar bahwa pada akhirnya calon suamiku sudah ditemukan, aku nyaris melarikan 

diri. Bagaimana bisa aku menghabiskan hari-hariku bersama seseorang yang belum pernah 

kulihat sebelumnya? Namun, Maa telah menyulam sari pengantin, Baap telah menulis surat 

penerimaan kepada calon pengantin pria, dan abang-adikku mulai bersikap penuh hormat 

kepadaku sehingga aku mengurungkan niat untuk kabur. (Homeless Bird, 2012:8) 

 
Abang dan adikku tidak akan datang ke pernikahanku. Aku memberanikan diri memeluk mereka 

saat aku berpamitan. Abangku tampak tersipu-sipu, dan adikku malu-malu saat aku menempel 

pada mereka. Meskipun mereka terkadang menggoda dam mengelabuiku, mereka juga sering 

bersikap baik. (Homeless Bird, 2012:9)  

 

Aku dan Maa mencuci rambut kami kami di sumur yang terletak di halaman, lalu 

mengeringkannya di bawah sinar matahari di sana. Kemudian kami akan mengepang rambut 

satu sama lain. Suatu saat ketika bunga lili liar tengah mekar, aku merangkainya di rambut Maa 

dan dia tertawa-tawa seperti masih gadis. (Homeless Bird, 2012:8) 

 

 

4. The Methods of Communication (Metode Komunikasi) 

Terdapat metode komunikasi yang menentramkan dan ini diungkapkan dengan sangat 

baik, sebagai ciri dari penulis wanita. Berikut kutipannya: 

“Aku tidak bisa menahan diri untuk menceritakan kekhawatiranku.” “Aku letih di 

jalanan, dan uangku sudah habis.” Aku menggigit bibir untuk menahan tangis. Dia 

menatapku “Jangan menangis. Aku akan menunjukkan padamu sebuah tempat. Kau 

harus menunggu hingga aku selesai bekerja. Duduklah di sana, aku akan menemuimu 

nanti” (Homeless Bird, 2012:111) 

 

Dia berbalik kepadaku. “Ayo pergi bersamaku Koly,” dia berkata dengan suara riang. 

“Aku akan mengenalkanmu pada yang lain. Lalu kita harus menyingkirkan sari janda 

itu. Di sini kau bukanlah seorang janda. (Homeless Bird, 2012:115) 
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D. Simpulan dan Rekomendasi 

1. Simpulan 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan terdapat unsur-unsur yang 

memperlihatkan tentang kekhasan novel yang berciri feminis yang ditulis oleh seorang wanita. 

Kajian ini diharapkan akan menjadi sumbangan tidak hanya pada ranah perkembangan sastra 

feminis terlebih pada pendidikan sastra baik sastra Indonesia maupun sastra dunia.  

 

2. Rekomendasi 

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan memberikan inspirasi bagi siapa 

saja yang membacanya. Inspirasi tersebut tentu saja tidak terbatas pada penelitian lanjutan yang 

akan memperkaya keilmuan khususnya mata kuliah Telaah Sastra dan Pengajaran Sastra, tapi 

juga memberikan solusi pada masalah-masalah yang berkaitan dengan penelaahan sastra 

khususnya penelaahan serta kritik sastra feminis dan ginokritik. 
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Abstract 

 

Cultural identity is the detail of characteristic or cultural characteristic that is owned by a group of 

people that its limitation is already known when it is compared with the characteristics or cultural 

traits of other cultures. Cultural identity, in this context, is defined as a narrative about 

distinguishing someone from others; he is exist because of others. The transfer of authority in 

education field and culture to the local government supports a number of areas to strengthen the 

identity of the region concerned. Musi Banyuasin district government uses the opportunities of 

this autonomy by using the cultural aspects to strengthen Musi Banyuasin cultural through 

Senjang. Senjang is one kind of oral tradition that is still exist in the middle of people in 

Banyuasin regency of South Sumatra Province. This tradition is usually featured in traditional 

events such as marriage, thanksgiving, and others. It is named Senjang because between poetry 

and music, they do not meet. When the singer sings, the music stopped and when the music is 

played, the lyric stopped. The Senjang singer called tukang Senjang. The media used in Senjang 

is Musi language. Senjang is also known as a form of art and culture media that connects parents 

with young generation or it can also connect the people with the government to deliver the 

aspirations in the form of advice, criticism and the strategy to express the happiness. This study 

wants to answer the question of how Senjang texts build the Cultural Identity in Banyuasin. And 

how Senjang becomes a device to understand the cultural identity of  Banyuasin. The method 

used in this study is a qualitative ethnographic approach. Data are collected by interview, 

observation and library research. 

 

Keywords: Cultural Identity, Senjang  Oral Tradition Oral,  Musi Banyuasin 

 

A. Pendahuluan 

Tahun 2002 Kabupaten Musi dimekarkan menjadi dua kabupaten pada, yakni Kabupaten 

Musi Banyuasin (induk) dan Kabupaten Banyuasin yang beribukota di Pangkalan Balai. Gagasan 

pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin sebenarnya sudah diwacanakan sejak 1954, tetapi 

realisasinya baru terlaksana secara resmi terjadi pada  tahun 2002. Tokoh penggagas yang 

dikenal pertama kali adalah K.H. Abdul Hamid  Akil, K.H. Basri dan tokoh mudanya yakni  H. 

Kaharuddin Aziz. Niat ini ternyata juga  dibantu oleh  seorang ulama dari Kecamatan Babat 

Toman bernama K.H. Rasyid Sidik, seseorang yang sebenarnya bukan berasal dari daerah yang 

mau memekarkan diri, tetapi dari kabupaten induk (Musi Banyuasin). Artinya, keinginan untuk 

memisahkan diri datang dari kemauan bersama. Gagasan pemekaran ini lahir ketika 

diberlakukannya   Undang-undangan Nomor 5 tahun 1974 dengan UU No 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah kemudian diganti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang  Pemerintah Daerah. 

mailto:arif_acong@yahoo.com


Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

639 
 
 

Banyak daerah berharap pada UU ini, mengingat adanya kewenangan penuh daerah 

untuk mengurus rumah tangga sendiri, mendapatkan dana bagi hasil antara pusat dan daerah 

yang berimbang, mengatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan, serta rekrutmen dalam 

birokrasi hingga hal-hal lainnya (PaEni, 2011: 85-86). Undang-Undang ini dianggap sebagai 

hasil yang maksimal dan dapat diandalkan untuk meredam tingginya suhu politik lokal yang 

muncul terkait dengan ketidakpuasan terhadap hubungan antara pusat dan daerah. Meskipun 

begitu, Undang-Undang ini di lain hal ternyata juga menimbulkan persoalan. Persoalan di sini 

adalah masalah budaya. Sejak diberlakukannya UU No 32 tahun 2004, hampir semua daerah 

pemekaran mencari dan berusaha menemukan jatidirinya, sejarah, adat istiadat, dan kebudayaan 

daerahnya. 

Setiap daerah memiliki persoalan masing-masing, terkait dengan pencarian jatidiri. Bagi 

daerah yang memiliki tradisi dan kadar pluralistik masyarakatnya rendah, tidak kesulitan dalam 

menentukan identitas (PaEni, 2011:86). Daerah tersebut memiliki keterikatan emosi terhadap 

tanda budaya yang sama, sehingga penentuan jatidiri tidak menimbulkan perdebatan dan 

hambatan dari masyarakat. Sebaliknya, daerah yang heterogen  dan  memiliki beragam tradisi, 

penentuan identitas tidaklah semudah pada masyarakat yang homogen.    

 Pemekaran itu tidak saja berimplikasi pada pemisahan wilayah secara politis. Ternyata, 

pemekaran juga berpengaruh ke dalam wilayah kultural. Pemekaran yang dipahami sebagai 

pemisahan, secara politis akhirnya ikut pula memisahkan simbol-simbol budaya. Di sana juga 

timbul pertarungan antara satu tradisi dengan tradisi yang lain. Secara tidak langsung, ada 

semacam perebutan mana yang lebih pantas dan mana yang tidak pantas untuk dijadikan 

identitas. Ini terjadi karena semua tradisi tidak bisa secara bersama semua tradisi mewakili satu 

identitas suatu wilayah. Salah satu dari sekian banyak tradisi harus lebih menonjol dari pada 

yang lain.  Hal semacam ini hampir terjadi di setiap daerah otonomi baru. 

 Semangat setiap daerah untuk menunjukkan jatidirinya masing-masing membuat 

pemerintah setempat harus bekerja keras memanfaatkan ekspresi budaya yang tersedia untuk 

dijadikan sebagai representasi identitas daerah tersebut. Biasanya ekspresi-ekspresi budaya yang 

dijadikan identitas itu datang dari hal-hal yang bersifat ritual, cerita-cerita rakyat, tarian, 

kesusastraan, dan lain-lain (Isaacs, 1993:15). 

Kabupaten Musi Banyuasin memiliki sejumlah tradisi lisan.  Penelitian Gaffar (1989:13--

21) menunjukkan tradisi-tradisi itu antara lain Senjang, andai-andai panjang, pantun, mantra, 

serambah dan nyambai. Media penyampaian yang digunakan dalam tradisi ini adalah bahasa 

Musi.  Bahasa Musi adalah bahasa ibu yang dipakai  sebagian besar  penduduk yang bertempat 

tinggal di Kecamatan  Sekayu, Babat Toman, Sungai Lilin, Sanga Desa, Sungai Keruh, Rantau 
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Bayur, dan Banyuasin III. Data  yang ditunjukkan Gani (1985:15) memperkirakan jumlah 

penutur ‘asli’ bahasa Musi kurang lebih 361.789 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah 

penduduk menurut data statistik  pada 1985 yang berjumlah 885.188, angka di atas 

memperlihatkan bahwa pengguna bahasa Musi dari dulu sampai sekarang cukup dominan dan 

hampir dipakai oleh sebagian besar masyarakat di kabupaten Musi Banyuasin. Oleh Masyarakat 

Musi Banyuasin, bahasa dalam konteks ini dipandang sebagai unsur penting untuk menentukan 

sebuah identitas. Anggapan ini bersumber dari tafsiran atas pemahaman Isaacs (1993:122) 

bahwa bahasa pertama yang dipelajari seseorang adalah bahasa ibu, dan akan terus terbawa serta 

memberikan sumbangan dalam pembentukan diri dan pengembangan kepribadian individu. 

Dengan demikian, bahasa dianggap sebagai pintu  masuk ke setiap aspek kehidupan, termasuk 

kepentingan khusus untuk menemukan identitas. 

Argumentasi seperti di atas membuat  masyarakat Musi Banyuasin mengakui sebagian 

besar tradisi lisan yang disebutkan di atas merupakan milik mereka, sebagai ahli waris tradisi 

yang sah. Jika bahasa diposisikan sebagai ukuran menentukan identitas, maka cukup beralasan 

karena hampir sebagian besar tradisi lisan di Musi Banyuasin memakai bahasa Musi sebagai 

media penyampaiannya, salah satunya  tradisi Senjang yang dijadikan sebagai obyek dalam 

penelitian ini. Alasan lainnya karena pelaku tradisi itu masih banyak menetap dan tinggal di 

kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam wilayah kabupaten Musi Banyuasin. Mereka 

tersebar di sejumlah kecamatan seperti Lais, Sanga Desa, Sungai Keruh, dan Sekayu. 

Pada 2007, Senjang dihadirkan dan dibicarakan di Konferensi Internasional Kesusastraan 

XVI Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) di Palembang. Bupati Musi Banyuasin 

Alex Noerdin ketika itu membentangkan makalah tentang  Senjang. Bupati tampil bersama 

pemakalah utama dari University Sains Malaysia-Penang, Mohammad H. Salleh. Dalam 

makalahnya, ia mengatakan bahwa Senjang adalah salah satu dari sekian banyak sastra lisan di 

Musi Banyuasin (Suan, 2008:97). Selain itu, pemerintah daerah Musi Banyuasin memasukkan 

Senjang sebagai muatan lokal untuk pelajaran sastra daerah dalam kurikulum tahun 2004. Upaya 

lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Musi Banyuasin untuk mengangkat kembali tradisi 

Senjang ke permukaan adalah dengan menyelenggarakan Festival Randik. Salah satu mata acara 

pokok dalam festival tersebut adalah lomba Senjang tingkat kecamatan se Kabupaten Musi 

Banyuasin. Selain pemarintah peran masyarakat juga memiliki andil besar dalam mengangkat 

kembali tradisi lisan Senjang ke permukaan. Dukungan masyarakat Musi Banyuasin terhadap 

Senjang  itu dapat dilihat dari seringnya tradisi ini hadir dan ditanggap masyarakat seperti dalam 

acara perkawinan yang penulis saksikan beberapa waktu lalu.  
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Kehadiran Senjang kadang sengaja dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Senjang 

dan tradisi lain sering dikirim sebagai duta budaya Musi Banyuasin dalam acara-acara budaya 

baik di tingkat lokal maupun nasional. Pemerintah juga rajin mengelar festival-festival seni 

tradisi. Di sana penulis melihat ada upaya pemerintah memanfaatkan Senjang untuk dijadikan 

sebagai identitas.  

Berangkat dari gambaran semacam ini, akhirnya harus diakui bahwa ada banyak 

persoalan di balik tradisi tersebut. Kehadiran Senjang bukan hanya sebagai pemenuhan 

kebutuhan berkesenian masyarakat Musi Banyuasin, tetapi  bagaimana tradisi ini 

menggambarkan identitas budaya masyarakat Musi Banyuasin. Tentu ada banyak pertanyaan 

atas soal ini maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. 

 

B. Metode Penelitian 

Untuk mengungkapkan tradisi lisan yang berlaku pada suatu budaya dalam sebuah 

penelitian yang lengkap dilakukan melalui pendekatan etnografis  yang prinsip-prinsipnya  

diuraikan oleh Spradley (2007). Metode etnografis yang dimaksudkan adalah peneliti mengambil 

data-data di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian berdasarkan atau bersumber 

dari pandangan penduduk pribumi (masyarakat Musi Banyuasin) di mana peneliti melakukan 

penelitian.  Sementara itu, pendekatan kualitatif yang dimaksud di sini adalah bahwa peneliti 

berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik-

kontekstual). 

Objek penelitian yang dikaji dalam tulisan ini adalah tradisi lisan Senjang pada 

Masyarakat Musi Banyuasin di Sumatra Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif dengan pendekatan etnografis untuk mengetahui bagaimana teks dalam tradisi 

ini menggambarkan identitas budaya masyarakat Musi Banyuasin. 

 Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara (interview) dengan para 

informan yang terdiri dari seniman Senjang, tokoh masyarakat, masyarakat pemilik tradisi, tokoh 

adat, dan birokrat. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapat informasi secara mendalam dan 

komprehensif mengenai Senjang dan permasalahan yang terdapat di dalamnya. Dalam konteks 

ini, tokoh menjadi sumber informasi yang akan menjadi pokok kajian. Dimensi suara pemilik 

budaya menjadi penekanan untuk mendapatkan pandangan dari emik yang tujuannya antara lain 

untuk mencari makna kultural dari pandangan  pemilik tradisi. Setelah itu data-data berupa teks 

Senjang di trankripsikan dari bahasa Musi ke bahasa Indonesia. 
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C. Pembahasan 

Dari sejumlah teks Senjang yang diteliti dan dikumpulkan terdapat sejumlah teks-teks 

Senjang yang mewadai dan mewakili identitas Musi Banyuasin. Teks yang dianalisa adalah teks 

yang sudah mengalami transkripsi dari lisan ke tulisan. Teks Senjang bukan hanya berisi 

pengetahuan dan fenomena alam semata, tetapi juga keadaan geografi Musi Banyuasin, seperti 

nama kampung, lokasi, sungai. Juga mengetahui ciri-ciri tofografinya, dimana ikan banyak 

berkumpul yaitu di lubuk ikan. 

Kabupaten Musi Banyuasin  dilingkupi beberapa aliran sungai, antara lain, sungai Musi 

yang dapat digunakan sepanjang 450 km, dari Sungsang sampai Muara Kelingi di Kabupaten 

Musi Rawas. Sungai Batanghari Leko dapat digunakan sepanjang 160 km, mulai dari muaranya 

di hulu Desa Teluk Kijing sampai ke Desa Sako Suban di tepi sungai Kapas, anak Sungai 

Batanghari Leko. Sungai Lalan  dapat digunakan sepanjang 145 km, dan Sungai Banyuasin dapat 

digunakan sepanjang 176 km.   

Sungai berfungsi sebagai tempat perdagangan dan perniagaan ini memiliki arti dan posisi 

strategis dalam membesarkan kebudayaan Musi Banyuasin. Melalui fungsi ini, dapat dilihat 

bagaimana kebudayaan Musi Banyuasin adalah kebudayaan yang terbuka  terhadap pertukaran 

dan penyerapan budaya dari daerah lain.  Melalui perdagangan pula, masyarakat Musi Banyuasin 

membiasakan diri menjadi komunitas yang terbuka, toleran, dan memuliakan tamunya.  

Senjang tidak hanya mengambarkan kondisi geografis, flora, dan fauna yang ada di 

kabupaten tersebut tetapi juga menjelaskan berbagai penguasan teknologi membuat perangkap 

ikan, seperti membuat rawai, bubu. Selain itu, pemukiman seperti bentuk perkampungan pada 

lingkungan  sungai yang mengikuti alur sungai dan bentuk-bentuk  rumah selalu menghadap ke 

sungai yang disebut rumah rakit adalah pengetahuan lokal yang miliki oleh masyarakat Musi 

Banyuasin. Berikut kutipan teks Senjang 

S.10.I (baris ke (72)-(77)) 

Pegi ke sungai ngunde tanggok  Pergi ke sungai membawa tangguk 

Nak nanggok ikan bojok   Mau menangkap ikan bujuk (gabus) 

Ikan bojok digulai jeghuk   Ikan gabus di gulai tempoyak 

Sambal kemang dienjuk calok  Sambal buah kemang diberi terasi 

Ulamnye petai dingen karupuk  Lalapnya pete dengan kerupuk 

Beanye ubi buat pelicuk   Buah ubi buat pepes 

 

S.8.I (baris ke (1)-(8)) 

Kajang kedup beisi serandang  Keranjang kedup berisi (ikan) serandang 

Boleh kene tajur di paye    Dapat najur di rawa 

Baung kene pancing tesangkut  Baung kena pancing tersangkut 

Ikan betutu kanti bantalu   Ikan betutu bersama bantalu 

Ikan ruan buat pindang   Ikan gabus di buat pindang 

Nyunjung tampa beisi kopi  mengangkat tampa berisi kopi 

Ka panungkal meli kentang  Ke Penungkal membeli kentang 

Meli Bunge serta daun   Membeli Bunga serta daun 
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Dalam teks-teks Senjang di atas, bertaburan kata-kata yang terkait dengan sungai. Ruan 

dan bojok adalah nama-nama ikan. rawai, kajang kedup, pancing, tajur adalah alat untuk 

menangkap ikan. Alat-alat tersebut masih dipakai oleh masyarakat Musi Banyuasin untuk 

menangkap ikan sampai sekarang. Dan jenis-jenis ikan yang disebutkan masih banyak terdapat 

di sungai-sungai yang mengalir di daerah Musi Banyuasin.  

 Menurut Haris (2004:254), kajang kedup adalah alat berupa keranjang tetapi memakai 

tutup yang diberi injap supaya ikan yang dimasukkan ke dalam keranjang tidak dapat keluar. 

Injap kajang kedup tersebut dapat dibuka untuk mengeluarkan ikan dan dapat ditutup lagi.  Tajur 

adalah cara menangkap ikan dengan menggunakan pancing yang agak besar. Pancing diikatkan 

dengan tali yang kuat dan besar, kemudian tali tajur itu diikatkan pada sepotong kayu yang kecil, 

tetapi cukup kuat, lalu tajur ditancapkan di tanah di dalam air atau di tepi  tebing dekat dengan 

air. Tajur tersebut diberi umpan berupa kodok atau anak ikan, seperti seluang atau sepat yang 

masih hidup.  

Selain menyebutkan alat-alat serta jenis ikan, tukang Senjang kerap menyebutkan nama 

desa atau talang yang ada di Musi Banyuasin. Talang Sukud, Talang Temedak, dan sebagainya.  

Menurut Aminin (2013),  pemberian nama dusun dan talang banyak diambil dari nama orang, 

nama sungai dan juga nama pohon yang dianggap sebagai ciri khas, seperti Talang Mahsan di 

Kertajaya, pendirinya adalah  Mahsan. Talang Sukud di dekat Desa Simpang Sari awal di buat 

oleh Suhud Cs. Lalu, Nama Talang Temedak, diambil dari nama pohon cempedak yang banyak 

tumbuh di daerah tersebut.        

Pada teks Senjang yang terkumpul dari berbagai penampilan Amrullah, Yulia dan peserta 

festival Senjang  menyiratkan bahwa kesenian ini  milik Kabupaten Musi Banyuasin. Teks itu 

menyebutkan secara terang jika kesenian ini hanya  ada di Musi Banyuasin. Berikut kutipannya 

teks Senjang yang dibawahkan oleh Ema berpasangan dengan Irsan dalam sebuah resepsi 

pernikahaan. 

Cubo-cubo pegi nyemerang 

Pegi Nyemerang naek perau 

Ai tujuan nak ke ume 

Mujurke ade buah pisang 

 

Cobo-cobo kami baSenjang 

Senjang budaya kami Ughang Muba 

Tinggalan Budaya, Budaya lame 

Sampai mikak masih bakembang 

 

Tukang Senjang pada teks Senjang di atas ingin mengatakan kalau kesenian Senjang 

merupakan budaya kami. Kata Kami merujuk kepada kelompok yaitu ughang Muba atau Orang 

Musi Banyuasin. Kata Kami hanya merujuk untuk orang yang berbicara tidak termasuk   orang 

yang diajak bicara. Kami juga merujuk yang berbicara. Dan dalam baris selanjutnya dipertegas 
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dengan kata tinggalan budaya, yaitu budaya lama. Sampai saat ini budaya lama kami itu masih 

berkembang.   

Senjang sebagai budaya lama dan milik  Musi Banyuasin terus menerus disuarakan, tidak 

hanya dalam acara perkawinan semata-mata tetapi juga dalam acara-acara festival. Teks Senjang 

yang berisi tentang pernyataan budaya lama ini juga terlihat dalam teks-teks yang disampaikan 

pada acara festival randik seperti yang terlihat dalam Senjang yang dibawahkan oleh peserta dari 

Kecamatan Sanga Desa. 

Minyan cuntang dimamak mensa 

Untuk napan ikan mudik 

Oleh mancing dai ume 

Bekanti dengen koyong melani 

Koyong melani ngunden kanjang 

Supayo ikannye dak ngambur 

 

Kami datang dari Sanga Desa 

Nak Milu Festival Randik 

Nak nunjukke budayo lame 

Budayo yang ada di daerah kami 

Ikak kami nak baSenjang 

Supayo ati kitek tahibur 

 

Mamak Herman Kumah Senen 

Senennye ade dumah senanang 

Ngambek pampung didusun penggage 

Dajaknye ngambek nangke 

Ke Mangunjaye nyual cabek 

Balek mudik di dusun Trusan 

 

Zaman mikaklah  modern 

Budayo lamo la begoyo ilang 

Mumpung kitek masih mude 

Payo kitek cubo bangkitke 

Dengen diadekennye Festival Randik 

Budayo lame dakkan tendam 

 

PeSenjang ingin menunjukkan kepada khalayak yang mendengar bahwa mereka punya 

budaya lama yang bernama Senjang. BerSenjang agar hati bisa terhibur. Tapi peSenjang 

menyadari jika  budaya lama terancam. Globalisasi membuat budaya lama perlahan  (begoyo) 

hilang. Namun demikian, peSenjang berusaha optimis karena masih berusia muda  masih ada 

kesempatan untuk mempertahankan tradisi ini, apalagi dengan diadakannya festivak randik atau 

festival tradisi makin ada harapan  agar budaya lama tidak akan terendam.  

Bahasa Musi sebagai media penyampaian tradisi ini juga mempunyai peran yang besar 

dalam membangun keidentitasan masyarakat Musi melalui teks Senjang. Bahasa Musi adalah 

bahasa ibu yang dipakai  sebagian besar  penduduk Musi Banyuasin.  Oleh Masyarakat Musi 

Banyuasin, bahasa dalam konteks ini dipandang sebagai unsur penting untuk menentukan sebuah 

identitas. Alasan lainnya bahwa Senjang milik Musi Banyuasin karena pelaku tradisi itu masih 

banyak menetap dan tinggal di kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam wilayah kabupaten 
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Musi Banyuasin. Mereka tersebar di sejumlah kecamatan seperti Lais, Sanga Desa, Sungai 

Keruh, dan Sekayu. 

Identitas budaya adalah cerminan kesamaan sejarah dan kode-kode budaya yang 

membentuk sekelompok orang menjadi satu. Salah satu kode budaya itu adalah makanan, tukang 

Senjang dalam membuat Senjang menyelipkan beberapa makanan atau kuliner khas yang 

dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin. 

 Berdasarkan fungsinya makanan tradisional dapat dibedakan menjadi tiga, pertama jenis 

makanan untuk saji yang lebih mementingkan penonjolan penataan dan bentuk sehingga rasa 

diabaikan. Kedua, jenis makanan untuk makan sehari-hari yaitu nilai rasa yang dipentingkan dan 

penataan tidak perlu ditonjolkan. Ketiga, makanan tradisional untuk acara khusus, misalnya 

makanan yang hadir dalam acara pesta (Widyastuti,2013:137-138). Teks-teks Senjang yang 

terkait dengan makanan dikategorikan masuk pada jenis makanan untuk jenis makanan sehari-

hari. Makanan-makanan tersebut kerap hadir di meja-meja makan masyarakat Musi Banyuasin. 

Berikut teksnya (S.8.1) (baris (54—67))  

Rusip bekanti cabe mude 

Buat makanan burung binti 

Pangkal jerambah  dusun Saut 

Mongot ulam pucuk rejemon 

Sayur pule dienjuk bie 

Ade belide pais jeghuk 

Buat ontok sangu ke Jawe 

(Makanan) rusip bersama cabe muda 

Buat makanan burung binti 

Ujung jembatan dusun saut 

Mengambil ulam pucuk pisang 

Sayur pare dikasih buah  

Ada (ikan) belida dimasak tempoyak 

Buat untuk bekal ke Jawa 

Nasib baek bagian ade 

Je lah mak muslimin kak lah  wakjadi same 

pegawai 

Bidan tekenal  baek ati rama tama bodo 

penurut 

Kapan tepandang die lah senyom  

Kapan kelale die la tawe 

Lum tepinte die la ngenjuk 

Tapi jangan bini due 

Nasib baik bagian ada 

Seperti Muslimin inilah jadi sama pegawai 

 

Bidan terkenal baik hati rama tama baik penurut 

Belum dilihat dia lah  senyum 

Kapan terlihat dia tertawa 

Belum tepinta dia sudah memberi 

Asal jangan beristri dua 

 

 

Semua teks Senjang yang menginformasikan tentang makanan diletakkan oleh tukang 

Senjang pada bagian sampiran, bukan isi. Hal ini berfungsi untuk mengingatkan pendengar akan 

sesuatu yang ada disekitar mereka sebelum masuk kepada isi Senjang. Menampilkan sejumlah 

makanan atau bahan makanan dalam teks Senjang sebagai salah satu strategi tukang Senjang 

untuk mengajak penonton mendengarkan Senjangnya. Selain itu, dengan menggunakan 

makanan, peSenjang ingin pesan yang dia sampaikan kepada penonton lebih cepat diterima. 

Artinya, menggunakan bahasa sehari-hari agar proses komunikasi antara tukang Senjang dan 

penonton bisa terjalin dan pesan tersampaikan. 

Sejumlah makanan khas Musi Banyuasin sering sekali disebutkan oleh tukang Senjang 

seperti rusip,sale (ikan asap), jeghuk (tempoyak).  Makanan ini juga menjadi  ciri pembeda 
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dengan daerah lainnya. Rusip adalah makanan ini terbuat dari ikan, biasanya dari ikan yang 

kecil-kecil seperti ikan seluang. Cara membuatnya adalah ikan seluang dibersihkan dan dibuang 

isi perutnya, lalu dibasuh berulang kali sampai benar-benar bersih (kalau kurang bersih, rusipnya 

tidak jadi malah menjadi busuk). Sesudah itu, ikan ditiriskan untuk membuang airnya. Setelah 

bersih, ikan diberi garam dan bawang putih yang ditumbuk halus dan cuka makan, kemudian 

dimasukan ke dalam botol dan didiamkan sampai menjadi rusip (Haris, 2004: 207).  

Selain itu, ada Jeghuk atau tempoyak. Ini adalah makanan khas Musi Banyuasin yang 

terbuat dari fermentasi durian. Jeghuk dibuat gulai dengan ikan apa saja. Namun, yang terkenal 

gulai jeghuk dengan ikan patin. Cara membuat jeghuk atau tempoyak mula-mula daging durian 

dipisahkan dari biji, dilumatkan, kemudian ditiriskan untuk membuang airnya. Setelah itu, 

daging durian diberi garam seperlunya, lalu dimasukkan ke dalam gentong, guci dan di bagian 

bawah dan bagian atasnya diberi garam sekadarnya supaya tempoyak lebih awet dan tidak 

masam. Selanjutnya, tempoyak siap untuk dijual atau dimakan. 

Tidak hanya gulai, tukang Senjang juga menyinggung makanan kecil atau camilan khas 

Musi Banyuasin dalam sejumlah teksnya. Berikut Senjang yang disampaikan oleh Yulia pada 

acara perkawinan Miranti Anggraini dan Budi Setiawan di Simpang Y, Kota Sekayu 2014 

(S.1.Y). 

Ke Talang Sabah ngambek temedak 

Ngambe temedak  dimakan isi 

Isi dibuat impi ngen pundang  

Kalau masuk gigi belubang  

Ngilu sampe ke tulang belakang 

Ke Talang Sabah mengambil cempedak 

Mengambil cepedak dimakan isi 

Isi dibuat impi dan  pundang  

Kalau selip (di) gigi (yang) berlubang 

Sakit sampai ke tulang belakang 

Nakkanku Mira ai memang pacak 

Boleh laki dak boleh tinggi  

Baek ati baek parangi  

mane  penyabar lagi penyayang 

Pendek tulen dengen yang Senjang   

Keponakanku Mira ai memang bisa 

Dapat suami tidak pula tinggi 

Baik hati baik perangai 

Sepertinya penyabar lagi penyayang 

Pendek sama dengan yang Senjang 

 

Impi adalah sejenis camilan dari buah cempedak yang digoreng dengan tepung, seperti 

mengoreng pisang. Buah cempedak yang dipilih biasanya yang sudah masak. Camilan ini 

biasanya hadir saat sarapan pagi atau sore hari sebagai teman minum kopi dan teh. Sedang 

cemilan lainnya dari bahan buah cempedak juga adalah dibuat pundang, dimana buah cempedak 

yang masak itu dipanggang atau diasap. Jadi buah cempedak yang sudah masak  dikeringkan lalu 

dipanggang di atas tungku. Bentuk dan cara mengelola pundang mirip dengan  pisang salai dari 

Jawa Barat.  

 Hadirnya camilan atau makanan ringan diluar makanan pokok dalam suatu daerah 

membuktikan bahwa nenek moyang dahulu sangat kreatif  dan cerdas dalam mengelola bahan 

makanan. Selain itu hadirnya camilan menandakan adanya bahan lain di luar bahan pokok yang 
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berlimpah. Ini membuktikan masyarakat Musi Banyuasin dahulu sudah mengelola tanah dan 

airnya dengan sangat baik karena tersedianya bahan makanan yang berlimpah. 

Makanan bisa memperlihatkan identitas budaya bangsa yang diartikan sebagai ciri atau 

keadaan khusus dari sebuah budaya suatu bangsa (Hastanto, 2008:141). Menurut Hastanto, 

masyarakat Minang, apabila dihadapkan pada daging sapi, tentu masakan rendang yang menjadi 

prioritas dalam pikirannya; orang Jawa Timur akan berpikir tentang rawon, dan orang Jawa 

Tengah berpikir tentang terik atau empal. 

Jadi, konsep identitas masing-masing daerah berbeda-beda. Begitu pula  dengan orang 

Musi Banyuasin dan orang Palembang, kalau disuguhi daging ikan gabus. Yang ada di kepala 

orang Palembang adalah membuat pempek, sedangkan  orang Musi Banyuasin akan 

membuatnya menjadi ikan Sale atau ikan asap. Padahal, keduanya hanya dipisahkan tak lebih 

dari tiga jam perjalanan darat dan sama-sama bagian dari Sumatra Selatan. Artinya, bahan yang 

tersedia (daging sapi dan ikan gabus) akan diimplementasikan berbeda karena  itu termasuk 

identitas suku-suku bangsa masing-masing.  

Sebagai daerah yang banyak dilalui sungai bahan makanan dari ikan menjadi makanan 

yang tidak asing  bagi masyarakat Musi Banyuasin. Sejumlah jenis ikan sungai tersedia di Musi 

Banyuasin. Pengelolaannya pun bermacam-macam, namun sepertinya orang Musi sangat suka 

mengelola  ikan dengan cara dipanggang atau diasap salah satu adalah ikan asap atau ikan sale 

yang sangat terkenal di Musi Banyuasin. Boleh jadi memanggang menjadi pilihan pegelolaan 

karena minyak goreng mahal dan susah didapat terutama di daerah terpencil sementara jika 

dipanggang  hanya menyiapkan tungku dan alas lalu mencari puntung atau  kayu yang siap untuk 

di bakar.  Lagipula, makanan dengan cara  dipanggang dianggap lebih sehat.  

Identitas kota juga terlihat dari pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh 

pemerintahan Musi Banyuasin. Teks-teks soal kemajuan kota Sekayu dengan sejumlah program 

itu mendominasi teks-teks Senjang terutama pada festival-festival yang diselenggarakan oleh 

pemerintah. Selain bentuk tugu, lokasi, jembatan yang menjadi identitas kota. Sejumlah program 

unggulan menjadi pembeda kota Sekayu dengan daerah lainnya. Salah satunya Program   Satu 

Milyar Satu Desa.  

Keberhasilan yang dicapai oleh kota Sekayu juga menjadi inspirasi bagi tukang Senjang 

dalam menciptakan teks Senjang. Isi Senjang terkait dengan kemajuan kota juga tergambar 

dalam teks Senjang   karya Aminin Trio Amigo   yang dimuat di Majalah Permata Muba terbitan  

Februari-Maret 2012.yang menceritakan tentang perkembangan daerah Musi Banyuasin. 
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Bahasa Daerah Musi Bahasa Indonesia 

Nyemerang payuh nyemerang 

Ngunde biduk atap kajang 

Saje nyamerang ka kebon pisang 

Mujur ke ade pisang tue 

Kapan balik aghai lah petang 

Senjang, kami beSenjang 

Menghibur tamu lah datang 

 

Oi wak mamak kupik kuyung 

Aman jat jangan di kate 

Maafke amon bakate lancing 

Sebelum ade jerambah panjang 

Ai nyamerang makai ponton 

Pakai pulek biduk papan 

Ikaklah ade jerambah musi 

Nyamerang dak payah lagi 

Ngape di saje kitek be Senjang 

Amon lah idak menghibur penonton 

Mujur kalu jadi hiburan 

Ikak lah budaya kitek musi 

Supayo kitek jangan lali 

Menyeberang ayo menyeberang 

Memakai biduk  beratap kajang 

Sengaja menyeberang ke kebun pisang 

Beruntung kalau ada pisang masak 

Kalau pulang hari sudah sore 

Senjang, kami berSenjang 

Menghibur tamu yang datang 

 

Oi wak bibik kakak ayuk 

Kalau jelek jangan di caci 

Maaf kalau ada kata yang lancang 

Sebelum ada jembatan panjang 

Ai menyeberang memakai ponton 

Memakai pula biduk papan 

Ini lah sudah ada jembatan musi 

Menyeberang tidak susah lagi 

Mengapa sengaja kita berSenjang 

kalau lah tidak menghibur penonton 

Beruntung kalau menjadi hiburan 

Inilah budaya kita musi 

Supaya kita jangan lupa 

 

 Salah satunya  pencapaian Musi Banyuasin lainnya adalah sebagai kota peraih piala 

Adipura untuk kesekian kalinya. Musi Banyuasin  meraih Piala Adipura  selama 10 tahun 

berturut-turut dan mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi berupa Piala Adipura Kencana 

kota kecil terbersih. Kebanggan itu terlihat pada teks Senjang yang dibawahkan oleh Ema dan 

Manto pada event Festival Sriwijaya di kota Palembang  2014. Penyampain teks Senjang pada 

acara yang dihadiri oleh seluruh kabupaten di Sumatra Selatan ini membuktikan jika kabupaten 

Musi Banyuasin ingin dianggap berbeda dengan kabupaten dan kota lainnya di Sumatra Selatan. 

Selain itu dalam teks Senjang itu, Ema dan Manto juga menyinggung soal kemajuan yang sudah 

dicapai oleh Musi Banyuasin. Program Permata diyakini membuat masyarakat Musi Banyuasin 

lebih baik dan sejahtera. 

Program Satu Milyar satu Desa merupakan program yang diklaim oleh Kabupaten Musi 

Banyuasin sebagai satu-satunya program di Provinsi Sumatra Selatan. Program ini sangat 

mendominasi pada teks Senjang untuk dilombakan dalam festival-festival. Teks-teks Senjang itu 

isinya mirip dengan  spanduk, banner, dan iklan yang tersebar  di media lokal  kabupaten ini 

terkait dengan program Permata Muba 2017 yang salah satu turunannya adalah program Satu 

Milyar Satu Desa. Berikut salah satu kutipan Senjang yang berisi tentang Permata salah satu 

program pasangan Pahri Azhari dan Beni Hernandi yang dibawahkan pada Festival Randik yang 

dibawahkan oleh Kecamatan Sanga Desa: 
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Bahasa Daerah Musi Bahasa Indonesia 

Wak Sriyal ke Muare Punjung 

Die pegi kumah wak ciba 

Ngetam padi banyak yang ampe  

Beradu kudai bawah nagke mude 

Nangke mude e juluk  wak ciba 

 

Kami rakyat selalu nukung 

Smangat Bupati memajuke MUBA 

Permata MUBA junjung besame 

Kitek harus Serasan Sekate 

Kami sebagai generasi mude 

Siap untuk memajuke MUBA 

 

Wak Sriyal ke Muara Punjung 

Dia pergi ke rumah Wak Ciba 

Ngetam padi banyak ampas 

Berteduh di bawah nangka muda 

Nangka muda di ambil Wak Ciba  

 

Kami rakyat selalu mendukung 

Semangat Bupati memajukan MUBA 

Permata MUBA junjungan bersama 

Kita harus serundingan sekata 

Kami sebagai generasi muda 

Siap untuk memajukan MUBA 

      Senjang yang disampaikan dalam Festival Randik 2013 dari Kecamatan Sanga Desa 

 

Dari teks Senjang di atas berisi tentang program yang sedang dijalankan oleh 

pemerintahan periode Pahri dan Beni (2012-2017) yaitu Permata Muba 2017. Permata Muba 

adalah akronim dari Penguatan ekonomi kerakyatan, Religius, Mandiri, Adil dan Terdepan maju 

bersama. Dalam melaksanakan Permata Muba tersebut Pemerintah mengulirkan program  Satu 

Milyar untuk  Satu Desa di Musi Banyuasin. Program ini diklaim merupakan satu-satunya 

program pertama dan menjadi pembeda dengan kabupaten lain yang ada di Sumatra  Selatan. 

Mereka menyebutnya Pelopor Pembangunan Desa. 

 

D. Simpulan dan Saran 

Teks Senjang  terdiri atas tiga kelompok bagian, yakni bagian pembuka, bagian isi, dan 

bagian penutup. Bagian pembuka merupakan Senjang  pertama yang dinyanyikan atau 

dilantunkan sebagai pertanda akan dimulainya pertunjukan Senjang. Bagian isi Senjang  

merupakan inti pesan yang ingin disampaikan oleh tukang Senjang  kepada pendengar, 

khususnya kepada pengantin, orang tua, dan  undangan. Bagian isi biasanya diawali dengan 

pujian lalu sindiran. Pada bagian penutup, tukang Senjang  menyanyikan dan melantunkan bait-

bait yang menggambarkan maksudnya untuk mengakhiri pertunjukannya dengan kata-kata  

seperti masih ade acara lain, mohon pamit. 

Teks-teks yang diciptakan oleh tukang Senjang dapat menjadi wadah untuk memahami 

dan merepresentasikan identitas kultural Musi Banyuasin. Teks dapat mengambarkan keadaan 

suatu letak geografis di daerah Musi Banyuasin. Nama teluk, nama desa, dan sejumlah nama 

ikan, flora dan fauna membuktikan jika pada teks Senjang dapat kita bisa melihat gambaran 

suatu daerah. Dari teks itu kita bisa melihat geografis daerah apakah dominasi daratan, lautan, 

atau pegunungan.   

Teks Senjang juga berisi tentang klaim Senjang sebagai milik Musi Banyuasin atas  dasar 

bahasa yang sama yaitu bahasa Musi. Penggunaan bahasa Musi dalam media penyampaian 
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membuat masyarakat Musi Banyuasin merasa dekat satu dengan lain. Penggunaan bahasa Musi 

pada tradisi Senjang memperkuat solidaritas kolektif kelompok masyarakat tersebut.  Pada teks 

Senjang juga tercantum wajah kota, berupa tugu, jembatan dan pencapaian-pencapaian yang 

sudah dilakukan oleh pemerintah bisa menjadi tempat untuk melihat identitas Musi  Banyuasin 

lebih jauh. Selain itu, penyelipan makanan khas dalam berbagai sampiran pada teks Senjang 

bukan tanpa maksud, selain untuk mengingatkan pendengar tentang sesuatu yang biasa di 

makan, juga bertujuan untuk pesan lebih mudah tersampaikan. Karena proses komunikasi antara 

tukang Senjang dan penonton bisa berjalan karena kesamaan yaitu makanan yang sama yang 

setiap hari hadir di meja-meja makan masyarakat Musi Banyuasin. 
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Abstrak 

 

sastra tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Lewat sastra dapat 

diketahui pandangan suatu masyarakat, sastra juga mewakili kehidupan dalam arti kenyataan 

sosial. Sehubungan dengan pandangan tersebut, maka kaitan  antara sastra dengan masyarakat 

inilah, sebenarnya yang menjadi dasar timbulnya masalah apresiasi sastra itu. Berpedoman pada 

apresiasi yang menjadi sandaran dalam menggauli karya sastra dengan sungguh-sungguh, 

sehingga timbul pengertian, penghargaan, kepekaan perasaan dan pikiran positif terhadap karya 

sastra. Dengan perkembangan karya sastra terus melaju mengikuti arus globalisasi dan beragam 

budaya masyarakat pada zamannya, sehingga gejala-gejala sosial, politik, ekonomi dan budaya 

yang terjadi dalam masyarakat dapat diungkapkan dan diimajinasikan dalam suatu karya sastra. 

 

Kata kunci: sastra, budaya, sosial, masyarakat. 

 

A. Pendahuluan 

Sastra adalah benda mati. Dia akan hidup jika pembaca mampu memberikan “roh” 

kepadanya. Sastra itu bermakna, kecuali pembaca mampu memakainya. Hal ini sesuai dengan 

pandapat Teew (dalam Arif, 2006:2) yang menyatakan bahwa “karya sastra adalah adalah benda 

mati, baru mempunyai makna dan menjadi objek estika bila diberi arti oleh pembaca sebagaimna 

artifak manusia purba yang akan mempunyai arti jika diberi makna oleh arkeolog”. Rentelan 

kalimat itu menyiratkan makna bahwa terungkap tidaknya keindahan dan kebermaknaan yang 

terkandung di dalam karya sastra sangat dominan ditentukan oleh kemampuan pembaca 

memanfaatkan semua fenomena yang ada di dalam karya sastra itu dipadu dengan kepaksaan dan 

pengalaman batin serta pengetahuan pembacanya. 

Untuk dapat memaknai karya sastra secara maksimal sehingga karya sastra dapat 

menjalankan fungsi estika dan fungsi sosialnya (atau dapat memperlihatkan dulce et utile-nya), 

karya sastra tidak dapat dipandang sebagai dunia otonom mutlak. Hal ini sesuai dengan 

Laurenson dan Swingewood (dalam Saryono, 2015:5) yang menyatakan bahwa tidak ada sebuah 

karya sastra pun bertumbuh secara otonom. Karya sastra itu selalu berhubungan ekstrinsik 

dengan luar sastra, dengan sejumlah faktor kemasyarakatan, seperti tradisi sastra, kebudayaan 

lingkungan, pembaca sastra serta kewajiban mereka. Sehubungan dengan itu, Damono (2013:95) 

menyatakan bahwa karya sastra akan terlahir setelah melalui proses yang diciptakan oleh 

manusia dan bukan benda jadi yang jatuh dari awang-awang. Sebagai akibatnya, kata Grebtein 

dikutip Damono (2012:7), karya sastra tidak dapat dipahami selengkap-lengkapnya apabila 
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dipisahkan dari lingkungan atau kebudayaan atau peradaban yang telah menghasilkannya. Setiap 

karya sastra adalah hasil dari pengaruh timbal-balik yang rumit dari faktor sosial dan kultural. 

Mengapa demikian? Jawaban atas pertanyaan itu dapat dikembalikan pada pendapat 

Damono (dalam Sarjono, 2015:5) yang menyatakan bahwa sebagai dokumen sosiobudaya suatu 

masyarakat pada suatu masa tertentu, karya sastrra mencatat kenyataan sosiobudaya 

bagaimanapun karya sastra itu mencermikan masyarakatnya dan secara tidak terhindar 

dipersiapkan oleh keadaan masyarakat dan kekuatan-kekuatan pada zamannya. 

Jika pertanyaan-pertanyaan diyakini kebenaranya, berarti cerita pendek “Istri Sang Duta” 

karya Purhendi mendokumentasikan salah satu budaya lokal masyarakat yang menjadi setting 

cerita. Karena cerita pendek ini bersetting Kayuagung. Berarti budaya lokal masyarakat yang 

dimaksud adalah budaya lokal masyarakaat Kayuagunng. Dikatakan budaya lokal karena budaya 

yang dikaji di dalam tulisan ini hanya lokal daerah Kaayuagung saja. Jika dikaitkan dengan 

klasifikasi sosiologi sastra, titik berat kajian terhadap cerita pendek ini aspek-aspek sosiologi 

karya sastra sedangkan aspek sosiolgi pengarang dan sosiologi pembaca dihadirkan sebagai 

pelengkap saja. 

 

B. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode sosiologi sastra. Sosiologi adalah “kajian ilmiah 

tentang kehidupan manusia” (Sanderson, 2013:2) atau ilmu kemasyarakatan yang mempelajari 

struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial (Sumardjan dalam Maryati 

2011:5). Selain itu, sosiologi dapat juga didefinisikan sebagai “telaah yang objektif dan ilmiah 

tentang manusia dalam masyarakat, telaah tentangga lembaga dan proses sosial“ (Darmono, 

2012:6). Lalu dengan mengutip pendapat Swingewood, masyarakat dimungkinkan, sebagaimana 

cara kerjanya, dan mengapa masyarakat dapat bertahan hidup, sosiologi berhubungan dengan 

konsep stabulitas sosial, kontinulitas yang terbentuk antarmasyarakat yang berbeda, cara-cara 

yang digunakan individu menerima lembaga-lembaga sosial, perubahan sosial, baik secara 

revolusiner maupun secara berangsur-angsur. 

Di sisi lain, karya sastra merupakan kehidupan hasil pengamatan sastrawan atas 

kehidupan  sekitarnya (Suharianto, 2012:1). Dengan demikian, “karya sastra dianggap sebagai 

potret kehidupan masyarakat dan gambaran semangat zamanya” (Mahayana, 2015:335). 

Bagaimana prosesi pernikahan adat Sunda secara lengkap, dari awal hingga lahirnya sang putra 

pertama buah pernikahan itu, misalnya antara lain dapat diketahui dengan membaca novel 

“Perjalanan Pengantin” (2004) karya Ajib Rosidi. Dalam perkembangannya, sastra tidak hanya 

sekedar potret keidupan masyarakat pada zamannya, tetapi juga sudah merupakan cita-cita 
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masyarakat tentang masa depannya. Layar Terkembang (1930-an) karya STA, misalnya 

memperlihatkan cita-cita masyarakat tentang emansepasi wanita padahal pada saat novel itu 

terbit emansepasi wanita belum menjadi realita. Saat itu, kata (Santoso dkk., 2012) wanita masih 

“terkurung” dalam pamor budaya jawa, yaitu surga nunut, nereka katut. 

Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa sosiologi dan sastra mempermasalakan 

kehidupan dalam masyarakat. Di sinilah letak persamaan sosiologi dan sastra, keduanya 

berurusan dengan “pernik-pernik hidup” manusia. Meskipun begitu, menurut Damono (2012:7) 

sosiologi dan sastra tetap memiliki perbedaan pada pengkajian dan implementasinya: sosiologi 

melakukan analisis ilmiah sedangkan sastra menyusup menembus kehidupan sosial dan 

menunjukan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya. Artinya, sosiologi 

mengedepankan aspek kognitif sedangkan sastra mengutamakan aspek afektif. 

Dalam penerapannya, pendekatan pengkajian sastra yang mempertimbangkan aspek 

sosiologi ini disebut sebgai pendekatan sosiologi sastra. Menurut Damono (2012:3-4) pengkajian 

sastra menggunakan pendekatan ini mempunyai tiga klasifikasi. Ketiga klasifikasi itu adalah 

sebagai berikut. 

1. Sosiologi pengarang yang mempermasalahkan status sosial, idelogi sosial pegangannya. 

2. Sosiologi karya sastra yang mempermasalahkan hal-hal yang terserat dalam karya sastra 

dalam kaitannya dengan lingkungan sosial budaya yang telah menghasilkan karya sastra 

itu. 

3. Sosiologi sastra yang mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya itu dalam 

masyarakat. Jadi, aspek yang ketiga ini ada kaitannya dengan fungsi sosial sastra. Khusus 

dalam aspek fungsi sosial sastra ini, Saini K.M. (1986:14—16) mengatakan bahwa fungsi 

sosial sastra dapat berupa pemekatan, penentangan, dan perolok-olokan. Dalam 

hubungannya sebagai pemekatan, sastra tidak meniru atau menjiblak kehidupan secara 

mutlak, melainkan menyajian sari-sari kehidupan sehingga pembaca dengan mudah 

menikmati karya sastra. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penentangan atau proses, 

sastra berusaha menyampaikan proses terhadap fenomena-fonomena menyimpang yang 

ada dalam masyarakat. Puisi “Nyanyian Angsa” karya W.S. Rendra dapat dijadikan 

contoh karya yang menjalankan fungsi ini. Melalui puisi ini Rendra, antara lain, 

menentang (1) perilaku majikan (dalam masyarakat (dalam puisi diwakili Germo) yang 

hanya mengambil untung dari pembantu (diwakili tokoh pelacur Maria Zaitun)  tetapi 

tidak mau menerima risiko, dan (2) pelayan publik (diwakili dokter) yang seolah pilih 

kasih dan telah melanggar sumpah jabatan. Untuk mengejawantahkan fungsi perolok-

olok, sastra berusaha melukiskan segi-segi kehidupan yang dianggap tidak 
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menyenangkan dari pandangan sastrawan. Novel Kenanga (2002) yang ditulis Oka 

Resmini merupakan salah-satu contoh sastra yang berusaha memperolok atau mengejek 

budaya Bali dari sisi kedudukan wanita. Di Bali berdasarkan alur cerita novel itu, wanita 

sering “dipaksa” melaksanakan tugas-tugas yang sebenarnya hanya pantas dilakukan pria, 

misalnya membetulkan genteng yang bocor. Contoh perolokan lain dapat dijumpai dalam 

perjalanan pengantin karya Ajib Rosidi. 

 

C. Pembahasan 

1. Budaya Lokal dalam “Istri Sang Duta” 

 Budaya lokal dalam konteks ini adalah budaya yang berlaku dalam masyarakat yang 

menjadi dalam cerita pendek “Istri sang Duta”. Cerita pendek ini berlatar masyarakat Kayuagung 

Sumatera Selatan. Jadi, Kayuagung dalam konteks ini mengacu ke nama sebuah etnis 

masyarakat asli yang tinggal di kota Kayuagung (atau yang sudah merantau dan meninggalkan 

kota itu). Kota Kayuagung adalah ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ilir. Secara geografis, 

daerah ini berada kurang lebih 68 kilometer dari kota Palembang ke arah utara (Gaffar dkk. 

1991). 

Gambaran budaya lokal Kayuagung yang digambarkan oleh Purendi dalam cerita pendek 

ini adala sebagai berikut. 

a. Menjadi Seorang Duta 

Dalam ceria pendek “istri sang duta” ini disebutkan ada seorang tokoh (bapak) menjadi 

duta dan militer di Brunei. Setelah sang duta satu bulan berada di sana, istrinya di Kayuagung 

mendapatkan kabar bawa sang duta itu akan pulang. Berita rencana kepulangan sang duta 

membuat hati istrinya justru tak tenang. Apakah yang dimaksud dengan duta dalam cerita ini? 

Isitilah duta dalam cerita pandek ini bukanlah berarti orang yang diutus oleh pemerintah 

atau oleh raja untuk mewakili suatu negara di negara lain guna mengurus kepentingan negara 

yang diwakilinya, membantu, dan melindungi warga negaranya yang tinggal di negara itu 

(seperti yang tersurat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:281). Istilah duta dalam cerita 

pendek ini adalah “suatu pekerjaan sebagai seorang perampok dan sejenisnya yang dilakukan 

oleh orang Kayuagung di luar negeri”. Jadi, istilah duta dalam konteks ini merupakan sebuah 

ameleorasi dan eufimisme. Antara kedua makna itu memang memiliki satu medan makna yang 

sama, yaitu “bekerjanya di luar negeri, bukan negeri sendiri”. 

Ferforma duta Kayuagung memang mendekati ferforma duta yang dimaknai kamus. 

Mereka tampil perlente. Rambut tersisir rapi, tidak gondrong, kandang-kandang bertopi. Baju 

kemeja berlengan panjang dengan sepan panang yang diseterika rapi. Dasi menggantung di 
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leher, ditambah dengan jas formal. Sepatu licin oleh semir (warna sepatunya lebih sering putih). 

Biasanya diperlengkapi dengan tas koper kecil. Tidak jarang orangnya juga berwajah tampan. 

Tidak cukup itu saja, ditambah dengan penampilan murah senyum, ramah dalam sapa-menyapa, 

dan santun dalam berindak. Hal itu dicukupkan dengan bau wangi semerbak. Penampilannya 

sangat jauh dari kesan kekerasan dan “inggar-bingar”. Jika melihat penampilan yang demikian, 

wajar mereka tidak diduga sebagai penjahat oleh banyak orang. Ferformanya jauh sekali berbeda 

dengan ferforma penjahat yang pada umumya di pasar 16 ilir Palembang atau daerah-daerah lain 

di Indonesia. 

Katanya, dalam melakukan operasi (yang dalam cerita pendek ini disebut dengan istilah 

mintar), katanya mereka juga tidak melakukan kekerasan tetapi menggunakan tipu daya 

kelembutan. Artinya, dalam binar mereka cenderung menggunakan otak sebagai modal utama 

bukan otot. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, sejak dulu (katanya, juga sampai 

sekarang) orang Kayuagung memang banyak melakukan pekerjaan sebagai duta di luar negeri 

seperti Malaysia, Thailand, Singapore, dan Brunei serta negara-negara lain. Sulit secara pasti 

kapan perbuatan seperti itu mulai dilakukan oleh orang Kayuagung. 

Bagi orang Kayuagung melakukan perbuatan seperti itu di luar negeri “jauh” lebih 

terhormat daripada melakukannya di negeri sendiri apalagi di kampung/kampung sendiri, mereka 

sangat mencemooh orang yang merampok atau mencuri dengan sasaran tetangga sendiri. Mereka 

dengan segampangnya mengatai orang yang mencuri tetangga sendiri dengan kalimat, “Bodoh”, 

kalau mau mencuri atau merampok jangan tanggung-tanggung. Pergi saja ke luar negeri!” Ada 

satu filosofi yang sangat berharga dan patut dipetik dari perkataan mereka yang demikian, yaitu 

bahwa mereka menganggap tetangga bukanlah sasaran perbuatan buruk. Tetangga bagi mereka 

harus dilindungi. Hal ini juga terlihat dari perilaku mereka jika sudah kembali. Tetangga bagi 

mereka harus setelah berhasil dari melakukan tugas mereka sebagai duta. Mereka tidak segan-

segan membagi tetangga atas hasil yang mereka peroleh. 

Adakah rasa malu bagi orang Kayuagung jika orang lain mengetaui pekerjaan salah satu 

anggota keluarganya adalah seorang duta. Secara normal, memang mereka malu. Indikasinya, 

jika ditannyakan ke mana salah seorang anggota keluarganya, mereka memang tidak mengatakan 

bahwa aggota keluarganya berangkat  keluar negeri menjadi duta, lebih-lebih yang bertanya 

mereka mengatakan  bahwa orang yang ditanyakan itu sedang pergi. Tampaknya, sesunggunya 

adalah perbuatan yang itu perbuatan yang salah dan hal itu mereka lakukan bukan pilihan 

pertama melainkan sebuah pilihan terakhir. 

Perbuatan sebagai duta bukankah sebuah rahasia bagi masyarakat termasuk juga 

pemerintah setempat atau di luarnya. Mereka berangkat ke luar negeri tidak dengan sembunyi-
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sembunyi tetapi dengan terang-terang “calon duta” sebelum berangkat ke luar negeri terlebih 

dahulu melakukan sedekah lepas (seperti yang disebut-sebut dalam cerpen ini juga, paragraf 3). 

Sebelum berangkat, “calon dua” sekeluarga makan dan minum menggunakan piring dan gelas 

polos berwarna putih/bening sebagaimana petunjuk dukunnya nasi putih dan air putih (paragraf 

3). 

Bagi seorang duta yang sudah berkali-kali ke luar negeri, sebelum berangkat tidak jarang 

mereka melakukan kenduri besar mengundang tetangga, keluarga, dan handai tolan dekat. 

Kenduri ini mereka gunakan sebagai sarana berpamitan di samping memohon bantuan doa 

selamat. Mengapa mereka berpamitan? Menurut informasi dari beberapa narasumber, agaknya 

para duta menyadari bahwa perbuatan mereka memiliki resiko yang tidak kecil, taruhan 

pekerjaan itu adalah jiwa dan raga. Setelah pulang dari luar negeri dan membawa hasil yang 

banyak, mereka tampaknya tidak lupa bahwa keberhasilan yang mereka raih tidak terlepas juga 

dari bantuan keluarga dan tetangga. Karenanya, orang-orang itu akan terkena rezeki pula atau 

kepulangan kerabatnya sebagai duta. Bagi kelompok “duta” yang sukses seolah ada konvensi 

bahwa sebagian kecil hasil mereka harus disumbangkan untuk kepentingan sosial. Meskipun 

demikian, dalam menyampaikan sumbangan itu mereka tidak dengan terang-terangan 

mengatakan bahwa yang mereka sumbangkan itu adalah hasil mereka mintar di luar negeri. 

 

b. Melakukan Midang 

Midang adalah salah-satu produk adat yang sampai sekarang masih sering dilakukan oleh 

orang-orang Kayuagung. Biasanya midang pada saat ada pengantin atau pada hari lebaran. 

Secara harfiah midang berarti berkeliling kampung. Begitulah juga yang dilakukan pada saat 

midang itu. Yang ikut dalam midang ini menjadi salah satu kesempatan muda dan mudi untuk 

saling kenal seperti yang disebut-sebut dalam alur cerita pendek ini tokoh sang duta pertama kali 

bertemu dengan istrinya pada saat midang. Karena dahulu pergaulan tidak sebebas sekarang 

seingga kesempatan bertemu dan saling kenal pemuda dan pemudi sangat sedikit. Karenanya, 

dahulu acara midang ini sangat diminati oleh pemuda dan pemudi Kayuagung. Busana yang 

digunakan pada saat midang biasanya (dahulu hingga sekarang) adalah busana-busana adat 

Kayuagung. 

Aku jadi teringat ketika kami pertama kali beremu dulu. Saat itu, secara kebetulan kami bertemu 

dalam acara midang. Para gadis yang ikut midang menggunakan baju kurung. Demikian juga aku. 

Sedangkan para bujang menggunakan jas, termasuk dia, yang kemudian menjadi suamiku. Entah 

bagaimana mulahnya, kami saling senyum dan begitu acara midang bubar kami pun lantas 

berkenalan (paragraf 6). 
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Midang dapat menjadi titik awal tumbuhnya cinta muda-mudi Kayuagung. Tak jarang cinta yang 

tumbuh pada saat midang itu akan mengantarkan kedua pemiliknya hingga ke pelaminan. 

Kutipan beriku memperlihatkan hal itu. 

Aha, ada perasaan yang tiba-tiba ane di dadaku saat itu. Mungkin dia pun begitu. Buktinya, 

kami dapat cepat akrab. Ari-hari selanutnya, katakanlah, kami pun berpacaran dan mengikat 

janji untuk sampai ke jenang pernikahan (paragraf 7). 

 

c. Hal yang Berkaitan dengan Pernikahan 

 Dalam cerita pendek ini ada beberapa budaya yang menarik dikaji terkait dengan adat 

pernikahan dalam masyarakat Kayuagung yang disebutkan dalam cerita pendek “istri sang duta” 

ini, yaitu setakatan, pintaan, dan perilaku perayaan pernikahan. Dalam cerita ini berlangsung 

bahwa pada saat tokoh aku (istri sang duta) berniat melangsungkan pernikahan dengan  dahulu, 

suaminya dahulu harus mengabulkan pintaan keluarga tokoh aku (sebagai calon istri). Jika 

pintaan itu tidak terkabul, mereka dapat gagal menikah. Pilihan lain adalah sitakatan (kawin lari) 

kalau tidak malu. Untung, pintaan dapat diadakan sehingga mereka dapat melangsungkan 

pernikahan. Perayakan pernikahan mereka diramaikan ole musik hingga tengah malam. 

Yang patut diungkap di sini adalah pertama mengenai pintaan. Biasanya pintaan gadis 

Kayuagung ini sangat besar (tetapi itu dahulu sekarang seiring dengan perkembangan zaman hal 

itu mulai meluntur). Mengapa besar? Karena biasanya juga pengantin wanita itu akan membawa 

peralatan rumah tangga yang lengkap ke rumah pengantin pria jika pernikahan telah 

dilangsungkan. Pendeknya, yang dibawa itu dari keset kaki di tangga depan hingga sendok 

makan di dapur. Yang menarik lagi, semua bawaan pengantin wanita itu nanti akan diantarkan 

ke rumah pengantin pria diarak dengan iringan musik tanjidor yang sebelumnya di bawah 

keliling kampung lebih dahulu. 

Kedua, masalah kawin lari yang dalam bahasa kayuagung setakatan. “Atau kalu berani, 

kami dapat melalukan setakatan” (paragraf 8). Demikian ditulis Purhendi dalam cerita pendek 

itu. Pernyataan ini menunjukan bawah pemuda dan pemudi Kayuagung memandang tindak 

kawin lari bukan cara perkawinan yang baik. Hal ini dibenarkan oleh beberapa sumber. Katanya, 

jika kawin lari dilakukan terkesan karena salah satu atau kedua belah pihak keluar tidak merestui 

atau kedua calon mempelai sudah menanggung aib. Dengan demikian, jika anaknya melakukan 

setakatan, orang tuanya akan merasa malu. Orangtua Kayuagung kurang bangga pada yang 

setaktan. 

Ketika, perilaku perayaan pernikahan. Dalam cerita pendek ini Purhendi menulis 

“suamiku meminjam uang tidak sedikit kepada orang lain atau menjual sawah atau tanah milik 

keluarga atau mungkin juga menjual barang berharga lainnya” (paragraf 9) untuk kepentingan 

pesta perkawinan bagi masyarakat Kayuagung bukanlah suatu hal yang aneh tetapi suatu yang 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

659 
 
 

biasa. Ada filosofi menarik pada fenomena ini, yaitu mereka tidak mau ditampil seadanya dan 

mereka tidak mau dipandang dengan sebelah mata. 

 

2. Sebuah Perolok-olokan 

 Menurut Saini K.M. (2006:14-15) fungsi sosial sastra dapat berupa pemekaan, 

penentangan, dan perolok-olokan.” Lalu, bagaimana hubungan isi cerita pendek “isri sang duta” 

dengan pernyataan Saini K.M. di atas? Cerita pendek “istri sang duta” ini diyakini sebagai 

sebuah perolok-olokan masih kata Saini K.M. (2006:16), “untuk fungsi perolok-olokan, sastra 

berusaha melukiskan segi-segi keidupan yang dianggap tidak menyenangkan atau hal-hal yang 

dalam pandangan sastrawan merupakan sesuatu yang tak pantas menurut norma yang berlaku”. 

Lalu apakah yang diperolok-olokan oleh penulis cerita pendek ini? Jika dikaitkan dengan 

siapa sesungguhnya seorang Purhendi, tentu saja hal yang diperolok-olok dalam cerita pendek ini 

adalah tindakan menjadi duta dan mintar di luar negeri. untuk apa penceritaan mengenai 

perbuatan menjadi duta dan mintar itu dilakukan penulisnya kalau bukan untuk berolok-olok? 

Tentu saja penulis tidak akan mendukung perbuatan seseorang melakukan tindakan mintar itu? 

Mengapa Purhendi memperolok-olok perbuatan menjadi duta dan mintar? Hal ini jelas 

dilakukan Purendi karena ia memahami apa dan bagaimana perbuatan mintar itu yang 

berdasarkan pandangannya berdasarkan norma-norma yang berlaku, perbuatan itu tetap salah. 

Apalagi, jika diingat bahwa selain sebagai sastrawan (daerah, Purhendi adalah seorang guru yang 

beragama Islam. Artinya, penghadiran peristiwa menjadi duta dan mintar dalam cerita ini bukan 

usaha meligitimasi usaha ini. 

Sebagai penulis yang pernah selama lebih kurang tiga tahun hidup dalam komunitas 

orang Kayuagung di kota kayuagung, seorang Purhendi mengetahui bawa anggota keluarga dari 

seorang duta tidak begitu bangga jika salah satu anggota keluarganya menjadi duta sehingga 

mereka berpamit pada tetangga (jika akan berangkat Mintar), mereka cenderung memberikan 

alasan lain yang dianggap lebih mulai bukan dengan jelas-jelas disebu untuk mintar. Fenomena 

ini seperti itu dikemas dan dituliskan Purhjendi dalam cerita pendeknya itu seperti berikut. 

Mereka berangkat setela diberi tahu oleh orang lain perihal keberangkatannya untuk berbisnis 

atau menjadi TKI, bukan rahasia lagi alasan seperti itu di masyarakat kami. Sudah pasti, mereka 

berangkat menjadi duta. (paragraf 2). 

 

Anggota keluarga dari seorang duta (tentu juga seorang dutanya) menyadari bahwa resiko 

perbuatan mereka tidak kecil: paling kecil penjara dan sangat malang nasibnya akan ditempat 

mati. Hati itu menyiratkan makna bahwa mereka sesungguhnya menyadari perbuatan menjadi 

duta dan mintar itu adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak azazi manusia lain 

serta mengjungkirbalikan norma-norma lain. Hal itu ada hubungannya dengan kegaulan seorang 
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tokoh istri yang menunggu kepulangan suaminya (seorang duta) yang ditulis Purhendi seperti 

berikut. 

 Pikiranku jadi ngelantur entah ke mana. Mungkinkah suami di penjara, ditangkap aparat 

berwenang di sana? Atau buruk dari itu, mungkin suamiku tewas ditembak aparat? Atau 

mungkin juga suamiku ditangkap lantas dieksekusi, digantung, misalnya? Soalnya dulu 

pun pernah terjadi ketika seoarng duta dari kampungku ditangkap di Malaysia. Konon ia 

di penjara. Entah untuk masa berapa tahun. Yang pasti sudah sepuluh tahun berlalu, 

sampai kini orang itu malah tidak jelas kabarnya. Keluarganya sendiri sudah 

menganggapnya mati di sana (paragraf 5). 

Meskipun melalui cerita pendeknya Purhendi memperolok-olok tindakan menjadi duta ini, tentu 

saja Purhendi memiliki ikhtikat yang baik. Ia berkeinginan agar tindakan seperti ini ditinggalkan. 

 

D. Penutup 

 Sebagai penutup tulisan singkat ini ada satu hal yang patut dicamkan kembali 

kesimpulannya, yaitu “bahwa cerita pendek “Istri Sang Duta” ini memang sangat padat dengan 

budaya lokal Kayuagung. Pembaca tulisan ini hendaknya tidak puas dengan informasi yang ada 

di dalamnya, kiranya dapat menjadikan tulisan ini titik pangkal untuk mengkaji lebih lanjut 

mengenai aspek sosiologis dalam cerita pendek ini. 
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Abstract 

 

The general objective of this study is to determine the effect of learning motivation and 

vocabulary together  against Indonesian narrative writing skills. The research design used is 

correlation technique of three variables consisting two dependent variables, that are learning 

motivation and vocabulary enrichment, and an independent variable, that is writing narrative 

passage. The result of research shows that there is significancy of learning motivation and 

vocabulary enrichment towards writing narrative passage. The correlative coefficient is 0,524 and 

determination correlation is 0,275 or 2,75%. Learning motivation and vocabulary enrichment 

affect writing narrative passage. Linear regression is �̌� = 46,15 + 0,10𝑋1 + 0,27𝑋2. It is 

concluded that the higherstudent’s learning motivation is, the better their writing narrative 

passage is. 

 

Keywords: Learning Motivation, Vocabulary Enrichment, Writing Narrative Passage 

 

A. Pendahuluan 

Ketelitian menulis narasi para siswa-siswi menjadi tolak ukur pemerolehan kemampuan 

berbahasa siswa di SMA. Dalam merealisasikan tulisan, khususnya menulis karangan narasi, 

setiap siswa harus berpikir serius untuk menggunakan kosakata yang tepat, dan menguasai 

kalimat yang benar, juga tidak kalah pentingnya adalah hal-hal lain yang berkaitan dengan narasi 

itu sendiri, kaidah yang diperlukan sehingga menjadi wacana yang sempurna.  

Ditinjau dari kendala yang dihadapi pelajar dalam menulis adalah faktor minat dan 

motivasi belajar menulis yang masih kurang. Ini menyebabkan kemampuan siswa dalam menulis 

hasilnya belum maksimal. Motivasi belajar merupakan dorongan untuk belajar dan baru akan 

mundul setelah melalui proses latihan dan pengembangan. Banyak riset membuktikan bahwa 

motivasi belajar tidak serta merta muncul dan terlihat pada anak karena masih merupakan 

potensi. Potensi ini akan berkembang setelah anak diberi kesempatan berlatih dan mencoba.  

Selain pentingnya motivasi untuk menulis narasi,  penguasaan kosakata juga menunjang 

kemampuan menulis siswa.  Ketika motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang pada umumnya (Uno 

2008:23), motivasi bisa membantu siswa untuk mebangun kepercayaan diri dan semangat dalam 

menulis.  Penguasaan kosakata adalah kesanggupan dalam memahami dan menggunakan kata 

dengan maknanya dalam kalimat. Seseorang akan berusaha berkomunikasi dengan baik dan 

lancar agar orang diajak berkomunikasi memahami yang diungkapkan begitupun sebaliknya, 

mailto:maguna.eliastuti@gmail.com
mailto:Maguna.eliastuti@gmail.com
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untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan lancer tentunya harus banyak memiliki 

perbendaharaan kata yang banyak. Makin banyak perbendaharaan dikuasai makin banyak idea 

tau gagasan yang akan disampaikan.   

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan narasi, kaidah yang diperlukan, sehingga menjadi 

wacana cerita, karangan narasi sempurna (Dawud, dkk.2002:140) menawarkan empat macam 

unsur yang disingkat menjadi dua kelompok, yaitu : 1) pola hubungan kejadian dan runtun 

peristiwa, 2) hubungan mula dan akhir. Yang dimaksud pola hubungan kejadian dan runtun 

peristiwa harusnya mampu memproteksi hubungan tersebut ke sebuah karangan narasinya, 

namun kenyataannya hasil tulisan mereka belum mampu memenuhi harapan para pendidiknya. 

Sebuah karangan narasi atau wacana cerita sempurna dapat dinilai baik, apabila dalam karangan 

itu tersirat mengurutkan kejadian dan runtun persitiwanya. Pengertian urutan kejadian, dapat saja 

dimisalkan pagi, siang dan malam hari atau kemarin, minggu kemarin atau sebulan yang lalu dan 

lain sebagainya. Sementara runtut peristiwa adalah dapat dicontohkan seperti, lima, sepuluh, dan 

lima belas menit yang lalu atau tiga jam yang lalu dan lain sebagainya.  

Selain pola kejadian dan runtun peristiwa, siswa juga harusnya mampu melibatkan pola 

hubungan mula dan akhir. Pengertian hubungan mula jika diposisikan dalam status hari adalah 

dapat dicontohkan mulai dari pagi-pagi sekali atau jam enam, sedang yang dimaksud dengan 

hubungan akhir jika dalam status hari, ialah dapat dikatakan jam lima atau jam enam sore. 

Selain pola kejadian dan runtun peristiwa, terdapat dua hal penting lain, yaitu isi dan 

penalaran. Keduanya masing-masing memberi makna bagi sebuah karangan narasi karena 

menjadi topik penting dalam wacana cerita. Makna isi disini adalah dapat saja menceritakan diri 

sendiri, orang lain, dan tokoh tertentu, sedang yang dimaksud dengan penalaran (Gorys Keraf, 

2007:85) menyebutkan adalah sebuah penolakan persoalan yang dianggap tidak logis atau 

rasional dalam kesatuan system atau sturktur bahasa. Dengan demikian, isi narasi yang menjadi 

topik dan penalaran merupakan dua hal penting yang tidak boleh dipisahkan dalam sebuah 

karangan narasi, sehingga struktur cerita itu menjadi menarik karena runtut. 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah: 

1. terdapat pengaruh motivasi belajar dan penguasaan kosa kata secara bersama-sama 

terhadap kemampuan menulis narasi bahasa Indonesia  

2. terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan menulis narasi bahasa Indonesia 

3. terdapat pengaruh penguasaan kosakata terhadap kemampuan menulis karangan narasi 

bahasa Indonesia. 
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B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan di satu sekolah di Depok ini, 

terhadap 48 siswa dengan teknik purposeful sampling, adalah metode survei deskriptif dengan 

teknik korelasional. Variabel penelitian terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. 

Variabel bebas terdiri dari Motivasi Belajar (X1) dan Penguasaan Kosakata (X2). Variabel 

terkait yaitu Kemampuan Siswa Menulis Narasi (Y). Dengan demikian, penelitian ini 

menggunakan metode survey dengan teknik korelasional. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Data yang diperoleh melalui metode survey deskriptif kemudian diolah dan dianalisis 

melalui mean (rata-rata), median, mode (modus, standar deviasi, varians, skewness, kurtosis, 

range minimum, maksumum dan jumlah (Sum) serta penyajian data dalam bentuk distribusi 

frekuensi dan grafik histogram. Berikut ini adalah penyajian data hasil perhitungan berdasarkan 

variabel.  

1. Hasil Deskripsi Data Kemampuan Menulis Narasi Bahasa Indonesia (Y) 

Data variabel kemampuan menulis narasi bahasa Indonesia dikumpulan dengan 

membuat karangan narasi minimal satu paragraf. Adapun metode penilaian yang diberikan 

adalah ketepatan tema dengan isi, penguasaan kosakata dan ejaan dengan cara rating skala (1-

100). Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS, diperolah informasi dari jumlah 

data yang diolah sebanyak 48; mean (rata-rata) = 76,65; median = 77,00; modus (mode) = 80; 

standar deviasi = 6,05; varians = 36,57; skor minimum = 60; skor maksimum = 87; dan total skor 

= 3679. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kemampuan menulis 

narasi siswa cukup bagus. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata nilai yang diperoleh siswa 

sebesar 76,65. Dengan adanya kemauan yang kuat dari diri mereka untuk terus berusaha dan 

penguasaan kosa kata yang mereka miliki cukup bagus maka mereka akan terlatih lagi untuk 

meningkatkan kemampuan menulis narasi.   

 

2. Hasil Data Motivasi Belajar 

Data variabel motivasi belajar diperoleh dengan kuesioner dengan rentang 45 sampai 

dengan 225. Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS versi 18.0, diperoleh data 

deskriptif dari jumlah data yang diolah sebanyak 48; mean (rata-rata) = 119.2708; median = 

120,00; modus (mode) = 125; standar deviasi = 9,97; varian = 99,39; skor minimum = 101; skor 

maksimum = 143; dan total skor = 5725.  
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Berdasarkan hasil perhitungan SPSS dapat dikatakan bahwa motivasi siswa di SMK Putra 

Bangsa Depok dalam hal pembuatan narasi cukup bagus, mereka sebagian memiliki motivasi 

yang tinggi untuk membuat narasi, dengan adanya dorongan dari diri mereka sendiri yang lebih 

besar akan mempermudah untuk meningkatkan hasil belajar mereka terutama dalam kemampuan 

menulis narasinya. 

 

3. Deskripsi Data Penguasaan Kosakata 

Data variabel penguasaan kosakata diperoleh dengan kuesioner dengan rentang 30 

sampai dengan 150. Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS versi 18.0, diperoleh 

data deskriptif dengan jumlah data yang diolah sebanyak 48; mean (rata-rata) = 69,48; median = 

70,00; modus (mode) = 60; standar deviasi = 9,01; varian = 81,11; skor minimum = 50; skor 

maksimum = 85; dan total skor = 3335. Dapat disimpulkan bahwa penguasaan kosa kata dapat 

dikatakan cukup baik. Meskipun sebagian siswa yang mempunyai nilai dibawah rata-rata, hal 

tersebut dikarnakan mereka kurang menguasai pembentukan kata, penulisan kata dan ejaan yang 

tepat, dalam artian mereka belum menguasai penuh bagian-bagian dari sebuah pembuatan narasi. 

 

4. Pengujian Persyaratan Analisis Data 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik parametrik, 

khususnya dalam penggunaan statistik regresi linear ganda diperlukan persyaratan yang harus 

dipenuhi. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain yaitu 1. pengujian normalitas 

data, 2. pengujian homogenitas data, dan 3. pengujian linearitas data. 

a) Pengujian Normalitas Data 

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau 

tidak. Tes normalitas menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov (Sofyan yamin, Heri. K, 2009:17), 

dengan memakai rumusan hipotesis dan kriteria pengujian sebagai berikut; 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Data Semua Variabel 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kosa_kata Motivasi Kemap_menulis_narasi 

N 48 48 48 

Normal Parametersa,b Mean 71.2708 119.2708 76.6458 

Std. Deviation 10.32192 9.96961 6.04765 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .099 .099 .122 

Positive .095 .062 .114 

Negative -.099 -.099 -.122 

Kolmogorov-Smirnov Z .689 .686 .845 

Asymp. Sig. (2-tailed) .730 .734 .473 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Pada tabel di atas, untuk variabel kemampuan menulis narasi diperoleh nilai sign 0,473, 

untuk variable motivasi belajar  diperoleh nilai sign 0,743 dan untuk variabel penguasaan kosa 

kata diperoleh nilai sign 0,730 dimana nilai-nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka Ho 

diterima, dan dapat disimpukan bahwa semua data berdistribusi normal. 

b) Pengujian Homogenitas Data 

Setelah pengujian normalitas langkah selanjutnya adalah uji homogenitas data. Uji 

homogenitas data ini dengan menggunakan uji Lavene (statistik Based on Mean), dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Homogenitas Data X1 terhadap Y 

Test of Homogeneity of Variance 

 
Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Kemap_men

ulis_narasi 

Based on Mean 2.354 1 46 .132 

Based on Median 2.094 1 46 .155 

Based on Median and 

with adjusted df 

2.094 1 43.283 .155 

Based on trimmed 

mean 

2.347 1 46 .132 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai sign 0, 132 (Based on Mean), dimana nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05, maka Ho diterima, dan dapat disimpulkan bahwa variabel 

kemampuan menulis narasi bahasa Indonesia ditinjau dari motivasi belajar adalah  homogen. 

         Tabel 3.  Hasil Uji Homogenitas data X2 terhadap Y 

         Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Kemap_men

ulis_narasi 

Based on Mean 3.194 1 46 .081 

Based on Median 3.046 1 46 .088 

Based on Median and 

with adjusted df 

3.046 1 42.3

87 

.088 

Based on trimmed 

mean 

3.232 1 46 .079 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai sign 0, 081 (Based on Mean), dimana nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05, maka Ho diterima, dan dapat disimpulkan bahwa variabel 

kemampuan menulis narasi bahasa Indonesia ditinjau dari penguasaan kosa kata adalah  

homogen. 
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c) Pengujian Linearitas Data 

Pengujian linearitas garis regresi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan atau 

analisis tabel Anova dari nilai statistik F. 

1) Uji linearitas variabel Y atas X1 yaitu pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan menulis 

narasi bahasa indoenesia 

Table 4. Hasil Uji Linearitas Variable Y atas X1 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Kemap_m

enulis_nar

asi * 

Motivasi 

Between 

Groups 

(Combined) 1350.979 27 50.036 2.719 .012 

Linearity 148.396 1 148.396 8.065 .010 

Deviation 

from 

Linearity 

1202.583 26 46.253 2.514 .019 

Within Groups 368.000 20 18.400   

Total 1718.979 47    

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada Deviation from Linearity 

sebesar 0,019, karena nilai tersebut kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkna bahwa persamaan 

regresi yang dihasilkan antara variabel motivasi terhadap kemampuan menulis narasi bahasa 

Indonesia berbentuk linear. 

 

2) Uji linearitas variabel Y atas X2 yaitu pengaruh motivasi kemampuan menulis narasi bahasa 

indeonesia 

Table 5. Hasil Uji Linearitas data Y atas X2 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kemap_

menulis_

narasi * 

Kosa_kat

a 

Between Groups (Combined) 1191.384 20 59.569 3.048 .004 

Linearity 433.065 1 433.065 22.162 .000 

Deviation from 

Linearity 

758.319 19 39.912 2.042 .044 

Within Groups 527.595 27 19.541   

Total 1718.979 47    

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada Deviation from Linearity 

sebesar 0,044, karena nilai tersebut kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa persamaan 

regresi yang dihasilkan antara variabel penguasaan kosa kata terhadap kemampuan menulis 

narasi bahasa Indonesia berbentuk linear. 
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5. Pengujian Hipotesis Penelitian  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi dan korelasi 

ganda. Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS versi 18.0 diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

a. Hipotesis Pertama: Terdapat Pengaruh Motivasi Belajar dan Penguasaan Kosa Kata secara    

    Bersama-sama terhadap kemampuan Menulis Narasi Bahasa Indonesia 

Untuk menguji hipotesis tersebut di atas, maka digunakan korelasi dan regresi ganda, 

dengan hasil perhitungan sebagai berikut: 

Table 6. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Model Summary 

Model  R R Square Adjusted R Square 

Std. Error Of The 

Estimate 

1 0.524a 0.275 0.243 5.26258 

     a. Predictors: (Constant), motivasi, penguasaan kosa kata 

Pada tabel di atas diperoleh hasil koefisien korelasi sebesar 0,524 hal ini menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh yang sedang antar motivasi belajar, penguasaan kosa kata dan 

kemampuan menulis narasi bahasa Indonesia. Koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 

0,275 atau 27,5%.  Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan menulis narasi bahasa Indonesia 

dipengaruhi oleh motivasi belajar dan penguasaan kosa kata sebesar 27,5%. Sedangkan 72,5 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

Tabel 7. Signifikansi Koefisien Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 46.149 9.602  4.806 .000 

Kosa_kata .266 .078 .455 3.422 .001 

Motivasi .096 .081 .159 1.917 .038 

a. Dependent Variable: Kemap_menulis_narasi 
 

Dari hasil perhitungan dan analisis data tersebut diatas diperoleh persamaan regresi �̂� =

46,15 + 0,10𝑋1 + 0,27𝑋2, persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut: 

Konstanta 46,15 menunjukkan bahwa dalam keadaan variabel independen yaitu variabel 

motivasi belajar dan variabel penguasaan kosa kata tidak mengalami perubahan atau konstan 

(sama dengan nol) maka kemampuan menulis narasi sebesar 46,15. Koefisien regresi 0,10 

menunjukkan bahwa dalam keadaan variabel independen yaitu variabel motivasi belajar 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan dan variabel penguasaan kosa kata tidak mengalami 
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perubahan atau konstan (sama dengan nol) maka kemampuan menulis narasi bahasa indonesia 

siswa mengalami kenikan rata-rata kemampuan menulis narasi bahasa indonesia sebesar 46,25. 

Koefisien regresi 0,27 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu variabel 

motivasi belajar tidak mengalami atau konstan sedangkan variabel penguasaan kosa kata 

mengalami perubahan 1 satuan maka kemampuan menulis narasi bahasa indonesia siswa 

mengalami penurunan rata-rata kemampuan menulis narasi bahasa indonesia sebesar 46,42  

Setelah diperoleh persamaan regresi sebagaimana tercantum diatas, maka langkah 

selanjutnya menguji keberartian dan kelinearan dari persamaan regresi tersebut. Perhitungan 

nilai F didasarkan pada tabel anova berikut: 

Table 8. Signifikansi dan Linearitas Motivasi Belajar dan Penguasaan Kosakata terhadap 

Kemampuan Menulis Narasi Bahasa Indonesia  

ANOVAb 

Model Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 472.716 2 236.358 8.534 .001a 

Residual 1246.263 45 27.695   

Total 1718.979 47    

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Kosa_kata 

b. Dependent Variable: Kemap_menulis_narasi 

 

Berdasarkan tabel anova di atas diperoleh F hitung = 8,534, selanjutnya  nilai Ftabel dengan 

menggunakan tingkat keyakinan 95 %, α = 5 % ( 0,05 ), dk pembilang= 2 dan  dk penyebut = 46 

dimana n  adalah banyak data dan k jumlah variabel independen. Hasil Ftabel diperoleh 3,20. 

karena Fhitung > Ftabel  atau (8,534 > 3,20), maka disimpulkan H1 diterima artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan motivasi belajar dan penguasaan kosa kata terhadap kemampuan 

menulis narasi bahasa Indonesia. 

b. Hipotesis Kedua: Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Kemampuan Menulis Narasi Bahasa  

     Indonesia 

Tabel 9. Signifikansi Koefisien Regresi Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 55.388 10.231  5.413 .000 

Motivasi .178 .085 .294 2.085 .043 

a. Dependent Variable: Kemap_menulis_narasi 

 

Dari hasil perhitungan dan analisis data tersebut diatas diperoleh persamaan regresi �̂� =

55,39 + 0,19𝑋, yang berarti bahwa jika motivasi belajar siswa diabaikan, maka kemampuan 
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menulis karangan narasi bahasa Indonesia sebesar 55,39. Setiap penambahan satu poin pada 

motivasi belajar, maka akan menambah kemampuan menulis karangan narasi bahas Indonesia 

sebesar 0,19  poin. 

Pengujian signifikan regresi menggunakan tabel Coefficienta digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar signifikan atau keberartian koefisien a pada persamaan regresi pengaruh antara 

motivasi belajar terhadap kemampuan menulis narasi bahasa Indonesia. Keputusan: dari tabel 

diatas diperoleh thitung = 2,085 sedangkan ttabel = 1,684 (α = 5%, dk = 46), karena thitung > ttabel  

atau (2,085 > 1,684), maka disimpulkan terima H1, artinya koefisien a pada persamaan regresi 

signifikan. Kesimpulan yang sama juga diperoleh dengan melihat koefisien sign, dimana sign = 

0,038; nilai sign tersebut > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi belajar signifikan 

mempengaruhi kemampuan menulis narasi bahasa Indonesia. 

Table 10. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Model Summary 

Model  R R Square Adjusted R Square 

Std. Error Of The 

Estimate 

1 .294a .086 ,066 5.84321 

      a. Predictors: (Constant), motivasi, penguasaan kosa kata 

Pada tabel di atas diperoleh hasil koefisien korelasi sebesar 0,294 hal ini menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh antar motivasi belajar kemampuan menulis narasi bahasa Indonesia 

meskipun sangat lemah. Koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 0,086 atau 8,6%.  Hal ini 

dapat diartikan bahwa kemampuan menulis narasi bahasa Indonesia dipengaruhi oleh motivasi 

belajar sebesar 8,6%. Sedangkan 91,4% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

c. Hipotesis ketiga: Pengaruh Penguasaan Kosakata terhadap Kemampuan Menulis  

    Karangan Narasi Bahasa Indonesia 

Tabel 11. Signifikansi Koefisien Regresi Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 55.686 5.380  10.352 .000 

Kosa_kata .294 .075 .502 3.936 .000 

a. Dependent Variable: Kemap_menulis_narasi 

 
 

Dari hasil perhitungan dan analisis data tersebut diatas diperoleh persamaan regresi �̂� =

55,69 + 0,29𝑋, yang berarti bahwa jika penguasaan kosa kata siswa diabaikan, maka 

kemampuan menulis karangan narasi bahas Indonesia sebesar 55,69. Setiap penambahan satu 

poin pada penguasaan kosa kata, maka akan menambah kemampuan menulis karangan narasi 

bahas Indonesia sebesar 0,29 poin. 
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Keputusan: dari tabel diatas diperoleh thitung = 3,94 sedangkan ttabel = 1.658 (α = 5%, dk = 

46), karena thitung > ttabel  atau (3,94 > 1.658), maka disimpulkan tolak H0, artinya koefisien a pada 

persamaan regresi signifikan. Kesimpulan yang sama juga diperoleh dengan melihat koefisien 

sign, dimana sign = 0,001; nilai sign tersebut < 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa penguasaan 

kosa kata signifikan mempengaruhi kemampuan menulis narasi bahasa Indonesia. 

Table 12. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi Model Summary 

Model  R R Square Adjusted R Square 

Std. Error Of The 

Estimate 

1 .502a .252 .236 5.28722 

      a. Predictors: (Constant), penguasaan kosa kata 

 

Pada tabel di atas diperoleh hasil koefisien korelasi sebesar 0,502. Hal ini menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh yang sedang antar motivasi belajar, penguasaan kosa kata dan 

kemampuan menulis narasi bahasa Indonesia. Koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 

0,252 atau 25,2%.  Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan menulis narasi bahasa Indonesia 

dipengaruhi oleh penguasaan kosa kata sebesar 25,2%. Sedangkan 74,8% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

Dari hasil perhitungan uji-F yang dapat diartikan terdapat pengaruh motivasi belajar dan 

penguasaan kosa kata secara bersama-sama terhadap kemampuan menulis narasi bahasa 

Indonesia. Koefisien korelasi sebesar 0,524, besar nilai koefisien regresi ganda menunjukan 

pengaruh yang sedang antara ketiga variable. Koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 

0,275 atau 27,5%.  Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar dan penguasaan kosa kata 

mempengaruhi kemampuan menulis narasi bahasa indonesia sebesar  27,5% dan 72,5% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

D. Simpulan  

Berdasarkan uraian yang telah disampakan,  penulis menyimpulkan bahwa:  

1. Dari hasil perhitungan uji-F yang dapat diartikan terdapat pengaruh motivasi belajar dan 

penguasaan kosa kata secara bersama-sama terhadap kemampuan menulis narasi bahasa 

Indonesia. Koefisien korelasi sebesar 0,524, besar nilai koefisien regresi ganda 

menunjukan pengaruh yang sedang antara ketiga variable. Koefisien determinasi yang 

dihasilkan sebesar 0,275 atau 27,5%.  Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar dan 

penguasaan kosa kata mempengaruhi kemampuan menulis narasi bahasa indonesia 

sebesar  27,5% dan 72,5% dipengaruhi oleh faktor lain. 

2. Berdasarkan hasil uji-t yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh motivasi belajar 
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terhadap kemampuan menulis narasi bahasa Indonesia.  

3. Berdasarkan hasil uji-t yang dapat disimpulkan bahwa penguasaan kosa kata signifikan 

mempengaruhi kemampuan menulis narasi bahasa Indonesia. 
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Abstract 

 
According to Richard, Vocabulary is a core of language proficiency and provides much of the 

basis for how well learners speak, listen, read, and write. Without an extensive vocabulary and 

strategies for acquiring new vocabulary, learners often achieve less than their potential and may 

be discouraged from making use of language learning opportunities around them such as listening 

to radio, listening to native speakers, using the language in different contexts, reading, or 

watching television. (Richards and Renandy;255). So, the teaching of vocabulary need to 

developed as one of the methodology in language Teaching.   Teaching vocabulary is very closely 

related to the sounds of the letters or sounds of language to be issued, in linguistic terms is called 

phonological. Phonology every language in the world has its own characteristics, especially in the 

use of vowels and consonants. Characteristics of phonology in particular the use of vowels and 

consonants in each language is very diverse, one example the diversity of phonological between 

Indonesian, Sundanese and Arabic, three are have same characteristics in the phonemes. 

Contrastive analysis is a way to describe the difficulty or ease of language learners in learning a 

second language and foreign language. Contrastive analysis not only to compare the elements of 

language and system language in the first language (B1) with a second language (B2), but also to 

compare and describe the cultural background of both languages. Based on the above findings the 

author presents an idea of the 3 in 1 method in teaching vocabulary with contrastive analysis 

approach. 

 
Keywords: Contrastive Analysis, Phonology, Indonesian, Sundanese, Arabic, 3 in 1 Method 

 

A. Pendahuluan 

Brown dalam bukunya yang berjudul Teaching by Principels disebutkan bahwa terdapat 

begitu banyak informasi di dalam pemerolehan bahasa dan pengajarannya, di sisi lain masih juga 

misteri tentang mengapa dan bagaimana seorang peserta didik bisa dengan sukses menguasai 

bahasa ke dua (Brown, 2000: 54-55). Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa dalam 

pengajaran bahasa termasuk sebuah pengajaran yang cukup dinamis, artinya di dalam pengajaran 

bahasa dibutuhkan adanya pengembangan metodologi pengajaran bahasa itu sendiri untuk terus 

diteliti mengapa dan bagaimana seorang peserta didik bisa dengan sukses menguasai bahasa 

kedua. Dari sekian metode pengajaran yang terdapat dalam pengajaran bahasa, penulis 

memfokuskan kepada pengajaran kosakata yang harus dikembangkan oleh setiap pendidik dalam 

rangka meningkatkan kemampuan berbahasa para peserta didiknya. 
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Menurut Richard, kosakata adalah inti dari kemampuan bahasa dan memberikan banyak 

dasar untuk seberapa baik peserta didik berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Tanpa 

kosakata yang luas dan strategi untuk memperoleh kosakata baru, peserta didik sering kurang 

mencapai kepada kemampuan berbahasa dan kecil kemungkinan mereka kurang memanfaatkan 

kesempatan belajar bahasa di sekitar mereka seperti mendengarkan radio, mendengarkan penutur 

asli, menggunakan bahasa dalam konteks yang berbeda, membaca, atau menonton televisi 

(Richards dan Renandy, 2002: 255). Oleh karena itu pembelajaran kosakata sangat dibutuhkan 

oleh para peserta didik didalam belajar suatu bahasa untuk mencapai pemahaman siswa terhadap 

bahasa kedua yang akan mereka pelajari. 

Kosakata sangat berkaitan erat dengan bunyi huruf atau bunyi bahasa yang akan 

dikeluarkan, dalam istilah linguistic disebut fonologi. Fonologi setiap bahasa di dunia memiliki 

karakteristik tersendiri, terutama dalam penggunaan huruf vokal maupun konsonan.  

Karakteristik  fonologi  khususnya penggunaan  huruf  vokal  maupun  konsonan  dalam  

berbahasa  ini  penulis mengambil contoh dari keragaman fonologi bahasa Indonesia, Sunda, dan 

bahasa Arab yang menurut penulis dari ketiga bahasa tersebut memiliki karateristik fonem yang 

hampir sama.  

Keragaman  karakteristik  fonologi  dari ketiga bahasa tersebut, sebenarnya bisa 

membantu para peserta didik dalam memahami pembelajaran bahasa kedua. Akan tetapi masih 

terdapat kesulitan para siswa di dalam memahami dan mempelajari bahasa daerah dan asing, 

salah satu contohnya adalah bahasa sunda dan bahasa arab. Untuk menemukan dan 

menggambarkan problem yang dihadapi oleh para pembelajar bahasa asing dapat diadakan 

perbandingan di antara kedua bahasa itu, sehingga akhirnya dapat membuat suatu diagnosis 

(ramalan) terhadap kemungkinan kesukaran para pembelajar secara tepat kemudian dapat 

menerka dan menggambarkan pola-pola yang akan menyebabkan kesukaran.  

Analisis kontrastif, berupa prosedur kerja, adalah aktivitas atau kegiatan yang mencoba 

membandingkan struktur bahasa ibu dengan struktur bahasa asing yang dipelajari, untuk 

mengidentifikasi perbedaan-perbedaan di antara kedua bahasa itu. Perbedaan-perbedaan itu 

digunakan sebagai landasan dalam meramalkan atau memprediksi kesulitan-kesulitan belajar 

bahasa asing tersebut (Tarigan, 2009:5).  

Terlebih khusus di dalam pengajaran bahasa indonesia, sunda dan arab, maka dibutuhkan 

satu metodologi pengajaran bahasa untuk memudahkan para peserta didik dalam mempelajari 

ketiga bahasa tersebut. Berpijak dari karateristik fonologi yang sudah disampaikan dimuka, dan 

permasalahan yang dihadapai oleh para peserta didik dalam mempelajari ketiga bahasa tersebut 

disini penulis ingin menyajikan sebuah gagasan metodologi pengajaran bahasa yang penulis 
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sebut sebagai metode 3 in 1, yaitu sebuah metode pengajaran kosakata yang bisa mencakup 

ketiga bahasa sekaligus. 

   

B. Pembahasan 

1. Sejarah Singkat dan Pengertian Analisis Kontrastif 

Analisis kontrastif muncul sebagai jawaban terhadap tuntutan perbaikan pengajaran 

bahasa kedua atau bahasa asing. Analisis kontrastif mendominasi dunia pengajaran bahasa kedua 

dan pengajaran bahasa asing sejak akhir Perang Dunia ke II sampai pertengahan tahun 1960-an.  

Analisis kontrastif dikembangkan dan dipraktekkan tahun 1950-an dan 1996-an, sebagai suatu 

aplikasi linguistik struktural pada pengajaran bahasa (Zaenuddin, Makalah,2004: 2). Tokoh 

utama yang menjadi pelopor Analisis Kontrastif adalah Robert Lado, lewat buku Linguistik 

Across Cultures! Linguistik di Berbagai Budaya, Anakon  diperkenalkan dan diterapkan (Parera, 

1997: 107)  

Analisis Kontrastif pada mulanya berasal dari konsep Linguisik Kontrastif, yakni sebuah 

cabang dari Linguistik Terapan.  Analisis kontrastif (sering dikenal dengan sebutan 

Anakon) merupakan salah satu cara kerja untuk mencari persamaan dan perbedaan yang terdapat 

dalam dua bahasa atau lebih (Carl James, 1980 dan Kridalaksana, 2008). Mengutip sebuah 

tulisan dalam laman pasca UNAND disebutkan bahwa, anakon telah dikenal orang pada 

pertengahan abad 20. Anakon pada hakikatnya merupakan salah satu cara mengajarkan bahasa 

asing secara efisien dan efektif (http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/Artikel-

untuk-syarat- wisuda.pdf, diakses 7 Oktober 2016). 

Analisis kontrastif adalah suatu kajian terhadap unsur-unsur kebahasaan. Pada Analisis 

kontrastif terdapat komparasi perbandingan sistem-sistem linguistik dua bahasa, misalnya sistem 

bunyi maupun sistem gramatikal. Menurut Lado (1975), analisis kontrastif adalah cara untuk 

mendeskripsikan kesulitan atau kemudahan pembelajar bahasa dalam belajar bahasa kedua dan 

bahasa asing. Analisis kontrastif bukan saja untuk membandingkan unsur-unsur kebahasaan dan 

sistem kebahasaan dalam bahasa pertama (B1) dengan bahasa kedua (B2), tetapi sekaligus untuk 

membandingkan dan mendeskripsikan latar belakang budaya dari kedua bahasa tersebut 

sehingga hasilnya dapat digunakan pengajaran bahasa kedua atau bahasa asing. (Tarigan, 

2009:5) 

 

2. Tujuan Analisis Kontrastif 

Tujuan analisis kontrastif dihubungkan dengan proses belajar–mengajar bahasa kedua, 

antara lain seperti dijelaskan oleh Tarigan (1997) sebagai berikut (http://file.upi.edu/Direktori): 

http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/Artikel-untuk-syarat-%20wisuda.pdf
http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/Artikel-untuk-syarat-%20wisuda.pdf
http://file.upi.edu/Direktori
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a. Untuk penyusunan materi (bahan) pengajaran bahasa kedua, yang dirumuskan berdasarkan 

butir-butir yang berbeda antara kaidah (struktur) bahasa pertama (B1) dan kaidah bahasa 

kedua (B2) yang akan dipelajari oleh siswa; 

b. Untuk penyusunan pengajaran bahasa kedua yang berlandas tumpukan pada pandangan 

linguistik strukturalis dan psikologi behavioris; 

c. Untuk penyusunan kelas pembelajaran bahasa terpadu antara bahasa pertama (B1) siswa 

dengan bahasa kedua (B2) yang harus dipelajari oleh siswa; 

d. Untuk penyusunan prosedur pembelajaran atau penyajian bahan pengajaran bahasa kedua. 

Adapun langkah-langkahnya adalah: 

1) Menunjukkan persamaan dan perbedaan antara B1 siswa dengan B2 yang akan 

dipelajari oleh siswa; 

2) Menunjukkan butir-butir dalam B1 siswa yang berpeluang mengakibatkan kesulitan 

belajar dan kesalahan berbahasa B2 siswa; 

3) Mengajukan solusi (cara-cara) mengatasi intervensi terhadap B2 yang akan dipelajari 

oleh siswa;  

4) Menyajikan sejumlah latihan pada butir-butir yang memiliki perbedaan antara B1 

dengan B2 yang akan dipelajari oleh siswa. 

 

3. Langkah-Langkah Analisis Kontrastif 

Dalam upaya mengaplikasikan analisis kontrastif, kita memerlukan langkah-langkahnya, 

berikut diantara langkah-langkah analisis kontrastif yang disusun oleh Brown (1980), Ellis 

(1986), juga Tarigan : 

a. Mendeskripsikan sistem atau unsur-unsur bahasa pertama (B1) dan bahasa  kedua (B2) 

secara lengkap. 

b. Menyeleksi sistem atau unsur-unsur bahasa (B1 dan B2) yang akan dibandingkan atau 

dianalisis.  

c. Mengontraskan sistem atau unsur-unsur bahasa (B1 dan B2) dengan cara memetakan 

unsur-unsur dari kedua bahasa yang dianalisis.  

d. Memprediksikan sistem atau unsur-unsur bahasa (B1 dan B2) untuk  keperluan 

pengajaran bahasa di sekolah.  

e. Memprediksi atau memperkirakan kesulitan belajar dan kesalahan berbahasa target 

berupa identifikasi perbedaan bahasa ibu dan bahasa target.  

f. Membuat klasifikasi perbedaan antara bahasa ibu dan bahasa target.  
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g. Berkaitan dengan cara menyusun atau mengurutkan bahan pengajaran. Identifikasi 

perbedaan antara dua bahasa dipakai sebagai dasar memperkirakan kesulitan belajar dan 

kesalahan berbahasa. Itulah yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan urutan atau 

susunan bahan pengajaran bahasa target. 

h. Siswa yang belajar bahasa target sudah mempunyai kebiasaan tertentu dalam bahasa 

ibunya. Kebiasaan itu harus diatasi agar tidak lagi menginterferensi bahasa target. 

Pembentukan kebiasaan dalam bahasa target dilakukan dengan penyampaian bahan 

pelajaran yang telah disusun berdasarkan langkah-langkah yang sudah diurut diatas 

dengan cara-cara tertentu, yakni peniruan, pengulangan, latihan runtun, dan penguatan. 

Dengan cara ini diharapkan para peserta didik mempunyai kebiasaan berbahasa target 

yang kokoh dan dapat mengatasi kebiasaan dalam berbahasa ibu.  

 

4. Persamaan Cara Baca Huruf Bahasa Indonesia, Sunda dan Arab 

Penulis mengakui bahwa dalam membahas ilmu fonologi dibutuhkan penjelasan secara 

mendalam, akan tetapi dalam makalah yang sederhana ini serta merujuk penjelasan singkat 

tentang tujuan dan langkah-langkah analisis kontrastif diatas penulis ingin mengambil salah satu 

contoh cara baca huruf antar bahasa Indonesia, sunda dan arab yang akan dijadikan patokan 

dalam metode 3 in 1 yang penulis gagas.  Persamaan cara baca huruf penulis sederhanakan 

sebagai berikut. 

Abjad Cara Baca Huruf Hijaiyah Cara Baca 

A A ا A atau alif 

B Be ب Ba 

C Ce ت Ta 

D De ث Tsa 

E E ج Ja atau Jim 

F Ef ح Ha 

G Ge خ Kho 

H Ha د Da atau Dal 

I I ذ Dza atau Dzal 

J Je ر Ro 

K Ka ز Za atau Zay 

L El س Sa atau Sin 

M Em ش Sya atau Syin 

N En ص Sho atau Shod 

O O ض Dho atau Dhod 

P Pe ط Tho 

Q Kyu ظ Dzho 

R Er ع A’ atau ‘ain 
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S Es غ Gho atau Ghoin 

T Te ف Fa 

U U ق Qo atau Qof 

V V ك Ka atau Kaf 

W We ل La atau Lam 

X Eks م Ma atau Mim 

Y Ya ن Na atau Nun 

Z Zet و Wau 

 Ha ه  

 Ya ي  

 

Dari tabel di atas dapat kita lihat persamaan dan perbedaan cara baca huruf abjad bahasa 

Indonesia dengan bahasa Arab, baik vokal atau konsonannya.  

a.  Vokal 

Dari seleksi yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa antara vokal bahasa 

Arab dan bahasa Indonesia terdapat kepersisan, aspek persamaan dan perbedaan yaitu : 

(1)   Kepersisan antara kasrah qasirah : / i  / dalam bahasa indonesia, demikian pula antara 

damah qasirrah : /  U / dengan /  u /, dan antara fathah qasirah : / ð /dengan /Ə /. 

(2)   Aspek persamaan antara fathah tawilah / æ / dengan / a / , yaitu sama-sama vokal rendah 

terbuka tidak bulat, dan sekaligus berbeda karena  / æ / vokal depan dan panjang 

sedangkan / a / vokal tengah dan pendek. 

(3)   Perbedaannya adalah : 

a)      Didalam bahasa Indonesia terdapat vokal panjang seperti pada bahasa Arab : / i: /, / u: / 

dan /æ /. 

b)      Didalam bahasa Arab tidak terdapat vokal / e / dan / o /, dan tidak terdapat diftong. 

Sedangkan di dalam bahasa Indonesia dua hal ini terdapat. 

b.  Konsonan 

Adapun di dalam konsonan ditemukan persamaan (kepersisan), perbedaan, dan 

kemiripan, yaitu sebagai berikut :  

(1)   Persamaan antara /  ب/ dengan  / b /, /  م/ dengan / m /, /  ف/ dengan / f /, /  ز/ dengan / z /, / 

 /ن  / ,/ dengan / l /ل  / ,/ dengan / t /ت  / ,/ dengan / d /د  / ,/ dengan / r /ر  / ,/ dengan / s /س 

dengan / n /, /  ش/ dengan / sy /, /  ي/ dengan / y /, /  ك/ dengan / k /, /  ھ/ dengan / h /, dan / 

 ./ dengan / w /و 

(2)   Perbedaan yaitu bahwa didalam bahasa Indonesia tidak terdapat : 

      a)      Bunyi konsonan mufakhkham, yaitu /  ط  / ,/ض   / ,/ص/,  
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Sedangkan dalam penyebutan abjad bahasa sunda, sebagaimana yang dikutip dalam 

wisatabdg.com disebutkan bahwa, Abjad Latin dalam bahasa Sunda sama halnya dengan aksara 

(huruf) Latin (A-Z), namun ditambah dengan adanya aksara ny-, ng-, é (e curek), dan eu. 

Misalnya untuk ny- dan ng- dalam kata: 

1) Nyangu (asal kata dasar "sangu" artinya "nasi". Yang artinya menanak nasi). 

2) Nyeupah (asal kata dasar seupah, atau dalam bahasa Indonesia [daun] sirih) 

3) Ngarit (asal kata dasar ‘arit’ artinya sedang mengarit.)  

4) Ngodok  (asal kata kodok, memasukkan tangan ke lubang)   

Terkadang,yang membedakan cara bicara orang Sunda dengan orang luar Sunda adalah 

penggunaan é, e (e pepet), dan eu. Pengucapan é caranya dengan menarik pipi sehingga bibir 

seperti tersenyum. Sedangkan pengucapan eu caranya dengan kepala agak didongakkan ke atas, 

seperti kita ingin teurab (sendawa).   

 

5. Pengajaran Kosakata dengan Metode 3 in 1 

Lahirnya sebuah metode sangat berkaitan erat dengan sebuah pendekatan ilmiah yang 

diterapkan. Sementara menurut Edward Anthony dalam Douglas Brown yang dikutip oleh  Ria 

Saraswati dan Yunita dalam makalahnya yang berjudul “Sejarah Metodik Pengajaran Bahasa”, 

disebutkan bahwa metode adalah rencana yang menyeluruh untuk pengajaran bahasa secara 

sistimatik berdasarkan pada pendekatan yang dipilih (Saraswati dan Yunita, Makalah, 2016). 

 Dari pendekatan analisis kontrastif yang telah dijelaskan diatas maka muncullah sebuah 

gagasan yang ingin penulis sampaikan dalam makalah ini yaitu berkaitan dengan metode 

pengajaran bahasa. Gagasan tersebut penulis sebut dengan metode 3 in 1. Metode 3 in 1, 

merupakan salah satu metode pembelajaran kosakata  untuk meningkatkan kemampuan dan 

pemahaman para peserta didik terhadap materi bahasa kedua yang akan dihadapinya. 3 in 1 

maksudnya adalah pembelajaran kosakata 3 bahasa secara langsung dalam satu pengajaran yang 

meliputi bahasa Indonesia, daerah, dan asing. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah bisa kita 

kategorikan sebagai bahasa ibu, sedangkan bahasa Arab atau bahasa asing lainnya merupakan 

bahasa kedua.  

Ada dua cara dalam menerapkan metode 3 in 1 dalam pengajaran kosakata ini, yaitu : 

a. Dengan mencari kosakata dari segi huruf yang diambil dari B1 terdapat dalam B2 dan dari 

penyebutan suaranya hampir sama. Disini seorang pengajar bahasa harus jeli mencari 

kosakata-kosakata yang memiliki persamaan huruf baik vocal atau konsonannya dari  B1 

ke B2, sehingga akan mempermudah peserta didik dalam mengingat kosakata-kosakata 

tiga bahasa secara bersamaan. 
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b.  Dengan mencari kosakata dari segi bahasa serapan. Maksudnya kosakata B1 jika 

dianalisis ternyata bahasa serapan dari B2. Salah satunya Bahasa Indonesia dan Bahasa 

Sunda banyak kosakata yang berasal atau terpengaruhi oleh Bahasa Arab. Oleh karena itu, 

disini seorang pengajar bahasa harus mencari kosakata-kosakata serapan yang akan 

dipelajari oleh para peserta didiknya, sehingga akan mempermudah mereka dalam 

menghafal kosakata-kosakata yang memiliki persamaan antar B1 dengan B2. 

Untuk mempermudah serta memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis, ada baiknya 

perhatikan contoh metode 3 ini 1 ini yang diterapkan dalam pembelajaran kosakata bahasa 

Indonesia, Sunda dan Arab. Berikut contoh metode 3 in 1 dalam belajar kosakata bahasa 

Indonesia, Sunda, dan Arab. 

1) Pembelajaran kosakata dari segi huruf yang diambil dari B1 terdapat dalam B2 dan dari 

penyebutan suaranya hampir sama 

Kosakata 

Bahasa Indonesia 

(B1) 

Bahasa Sunda 

(B1) 

Bahasa Arab 

(B2) 

Saya Abdi أَنَا = Ana 

Rumah Bumi/ Imah  بَْيٌت = Bayitun 

Padi Pare   ُرز = Ruzzun 

Ilmu elmu  lmun'I=   ٌِعْلم 
 

2) Pembelajaran kosakata yang berasal dari bahasa serapan yang sekaligus memiliki sifat 

huruf dan penyebutan yang hampir mirip. 

Kosakata 

Bahasa Indonesia 

(B1) 

Bahasa Sunda 

(B1) 

Bahasa Arab/ 

Bahasa Serapan 

Sholat Sholat/Shalat 
الَةُ / الصَّ  

 Sholaatun=صالَة

Masjid Mesjid  ٌَمْسِجد = Masjidun 

Sedekah Sodakoh الصدقة 

Tidur Sare 

 = Sarirun = َسِرْيرٌ 

Tempat Tidur, untuk 

tidur dalam bahasa arab 

adalah=  نوم  = Naumun 

Kursi Korsi   ُكْرِسي = Kursiyyun 

Minggu (Ahad) Minggon (Ahad)  ْأَحٌد= Ahad 

Senin Senen إثنين 
Selasa Salasa سالساء 
Rabu Rebo أربع 
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Kamis Kemis خميس 
Jum’at Jum’aah جمعة 
Sabtu Saptu سبت 

 

6. Kelebihan dan Kekurangan Metode 3 in 1 

 Kelebihan dan kekuangan metode 3 in 1 ini tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan 

anakon itu sendiri, berikut beberapa kelebihan dan kekurangan analisis kontrastif yang penulis 

sadur dari makalah Muhamad Muhardi dan Akbar Syamsul Arifin dalam makalahnya yang 

berjudul, ‘Analisis Konstranstif Fonologi Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia. 

a.      Kelebihan Metode 3 in 1 dengan pendekatan Analisis Kontrastif 

Melalui perbandingan antara dua bahasa banyak hal yang dapat diungkapkan. Beberapa 

di antara kemungkinan itu adalah (Tarigan, 2005:15-16) : 

1) Tiada perbedaan : struktur atau sistem aspek tertentu dalam kedua bahasa tidak ada 

perbedaan sama sekali (konsonan /l,m,n/ diucapkan sama dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa Arab). 

2) Fenomena konvergen : dua butir atau lebih dalam B1 menjadi satu dalam B2 (bahasa 

Indonesia padi, beras, nasi menjadi ruzz dalam bahasa Arab) 

3) Ketidakadaan : butir atau sistem tertentu dalam B1 tidak terdapat dalam B2. Misalnya, 

sistem penjamakan dengan penanda wau dan nun untuk jamak mudzakkar salim,alif dan 

ta untuk jamak muannats salim dalam bahasa Arab tidak ada dalam bahasa Indonesia 

atau bahasa sunda; sebaliknya sistem penjamakan dengan pengulangan kata dalam bahasa 

Indonesia (rumah-rumah, daun-daun, ikan-ikan) tidak ada dalam bahasa Arab.  

4) Beda distribusi : butir tertentu dalam B1 berbeda distribusi dengan butir yang sama dalam 

B2. Misalnya fonem (n) dalam bahasa Indonesia menduduki posisi awal, tengah dan 

akhir kata,  

5) Tiada persamaan : butir tertentu dalam B1 tidak memiliki kesamaan dalam B2. Misalnya, 

predikat kata sifat dalam bahasa Indonesia tidak terdapat dalam bahasa Inggris; misalnya: 

Dia kaya (Indonesia) menjadi ‘He is rich’. (Inggris). 

6) Fenomena divergen : satu butir tertentu dalam B1 menjadi dua butir dalam B2. Misalnya, 

kata _ _ (Arab) dapat menjadi kita atau kami dalam bahasa Indonesia. 

Baraja mengemukakan bahwa sumbangan analisis kontrastif bagi pengajaran bahasa 

sekurang-kurangnya meliputi dua hal, yaitu sumbangan kepada penulisan buku teks dan 

sumbangan kepada Guru Kelas. Data yang diperoleh sebagai hasil analisis kontrastif sangat 

membantu penulis buku teks. Penulis buku teks akan beruntung mendapat masukan dan data 
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mengambil keputusan tentang hal-hal yang perlu diberikan, urutan yang akan digunakan, dan 

latihan berbahasa yang perlu ditekankan. Dengan masukan seperti itu, penulis buku teks akan 

lebih mudah dalam menyesuaikan isi bukunya dengan tuntutan sekolah dan si terdidik (Muhardi 

dan Arifin, Makalah 2014)  

Kelebihan lainnya dari metode 3 in 1 ini guru bahasa bisa menyampaikan satu kosakata 

kepada 3 bahasa sekaligus sehingga membantu para peserta didik dalam memahami dan 

mengetahui kosakata-kosakata yang terdapat pada tiga bahasa yang sedang dipelajarinya. 

 

b. Kekurangan Metode 3 in 1 dengan Pendekatan Analisis Kontrastif 

Beberapa kekurangan dari metode 3 in 1 sebagai kritikan yang dialamatkan kepada 

analisis kontrastif sebagai berikut: 

1) Aspek linguistik terlalu bersifat teoritis. 

2) Teori linguistik struktural kurang memuaskan. 

3) Aspek bahasa yang diperbandingkan belum menyeluruh (baru tertuju pada fonologi, 

semantik dianaktirikan). 

4) Perbedaan tidak selalu menimbulkan kesukaran, kesukaran tidak identik dengan 

perbedaan.  

5) Kesukaran dan kesalahan berbahasa tidak selalu dapat diprediksi atau diramalkan. 

6) Interferensi bukan merupakan penyebab utama kesalahan berbahasa. 

7) Bahan pengajaran tidak utuh dan menyeluruh, hanya bersifat pragmen saja. 

8) Kurang memperhatikan faktor-faktor non-struktural. 

 

C. Simpulan dan Saran 

Dalam pengajaran bahasa dibutuhkan adanya pengembangan metodologi pengajaran 

bahasa itu sendiri untuk terus diteliti mengapa dan bagaimana seorang peserta didik bisa dengan 

sukses menguasai bahasa kedua. Dari sekian metode pengajaran yang terdapat dalam pengajaran 

bahasa, pengajaran kosakata menjadi salah satu aspek yang harus dikembangkan oleh setiap 

pendidik dalam rangka meningkatkan kemampuan berbahasa para peserta didiknya. Sebab, 

kosakata adalah inti dari kemampuan bahasa dan memberikan banyak dasar untuk seberapa baik 

peserta didik berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Tanpa kosakata yang luas dan 

strategi untuk memperoleh kosakata baru, peserta didik sering kurang mencapai kepada 

kemampuan berbahasa. 

Pengajaran kosakata sangat berkaitan erat dengan bunyi huruf atau bunyi bahasa yang 

akan dikeluarkan, dalam istilah linguistic disebut fonologi. Fonologi setiap bahasa di dunia 

memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam penggunaan huruf vokal maupun konsonan.  
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Karakteristik  fonologi  khususnya penggunaan  huruf  vokal  maupun  konsonan  dalam  setiap 

bahasa sangat beragam, salah satu contohnya adalah keragaman fonologi bahasa Indonesia, 

Sunda, dan bahasa Arab yang menurut hemat penulis terdapat karateristik fonem yang hampir 

sama.  

Analisis kontrastif adalah cara untuk mendeskripsikan kesulitan atau kemudahan 

pembelajar bahasa dalam belajar bahasa kedua dan bahasa asing. Analisis kontrastif bukan saja 

untuk membandingkan unsur-unsur kebahasaan dan sistem kebahasaan dalam bahasa pertama 

(B1) dengan bahasa kedua (B2), tetapi sekaligus untuk membandingkan dan mendeskripsikan 

latar belakang budaya dari kedua bahasa tersebut sehingga hasilnya dapat digunakan pengajaran 

bahasa kedua atau bahasa asing. Maka oleh karena itulah lahirlah sebuah gagasan tentang 

metodologi pengajaran bahasa yaitu  metode 3 in 1 dalam pengajaran kosakata dengan 

pendekatan analisis kontrastif.  

Kelebihan dari metode 3 in 1 ini guru bahasa bisa menyampaikan satu kosakata kepada 3 

bahasa sekaligus sehingga membantu para peserta didik dalam memahami dan mengetahui 

kosakata-kosakata yang terdapat pada tiga bahasa yang sedang dipelajarinya. Sedangkan 

kekurangan dari metode ini adalah aspek linguitik dan cakupan kosakata dalam bahan 

pengajarannya hanya bersifat teoritis dan pragmen saja. 
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Abstract 

 

The purpose of the study is to know the effect of Poster’ Media toward the result of English study 

for seventh grade the students of ‘SMP’. This method used experimental method. The writer used 

written test as the instrument. The sampling technique that was used in this research was random. 

The writer took fifty students as sample. The data was analyzed by using t-test on the significance 

level = 0.05. After the researcher had done the research about the effect of Poster’ Media toward 

the result of vocabulary, the researcher got the conclusion by comparing the value of t-value = 

4.37 and t-table =2.02 (t-value>t-table). It meant that the hypothesis which the researcher 

observed is accepted; there is the effect of Poster’ Media toward the result of vocabulary . So the 

teacher is suggested to use the Poster’s Media to enrich the vocabulary. 

 

Keywords: Media, Pictorial Poster, and Vocabulary  

 

A. Pendahuluan 

Belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung pada interaksi aktif 

dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. 

Menurut Slameto (2013:2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Dalam proses belajar, interaksi 

dengan lingkungannya membutuhkan kecakapan berkomunikasi. Kecakapan berkomunikasi 

sangat penting terutama bagi mereka yang sedang mempelajari bahasa asing. 

Bahasa saat ini yang di anggap sebagai bahasa yang dapat digunakan secara luas dan 

efektif adalah bahasa Inggris dan bahasa yang paling dominan adalah bahasa Inggris. Seperti 

yang di ungkapkan oleh Crystal,(2007:2), yaitu “English is global language, they would say. You 

hear it on television spoken by politician from all over the world, wherever you enter the hotel or 

restaurant in a foreign city they will be understand English,and there will be an English menu” 

Pengertian Bahasa Inggris di atas dapat memiliki maksud bahwa bahasa Inggris adalah 

sebuah bahasa global. Misalnya bahasa Inggris yang bisa didengar pada acara-acara politik di 

televisi yang dilakukan oleh para politikus dari seluruh dunia atau  ketika sedang melakukan 

perjalanan akan terlihat tanda-tanda atau iklan dengan menggunakan bahasa Inggris.  

Kemampuan berbahasa pada hakikatnya adalah keterampilan, bukan sekedar 

pengetahuan. Keterampilan berbahasa itu ada empat macam, yaitu mendengarkan (listening), 

mailto:Wiwik121@gmail.com
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berbicara (speaking), membaca (reading), dan menulis (writing). Untuk setiap keterampilan itu, 

diperlukan komponen bahasa yag berupa pengetahuan tentang kosakata, tatabahasa, cara 

pengucapan (untuk bahasa lisan ), dan sistem ejaan (untuk bahasa tulis). 

Dari uraian di atas, kita dapat menarik simpulan bahwa bahasa Inggris hendaknya selalu 

dikenalkan pada peserta didik sejak dini. Pengenalan bahasa semenjak dini dikondisikan 

sedemikian rupa, sehingga ada ketertarikan peserta didik untuk belajar mengekspresikan 

pengalaman sendiri dalam menggunakan bahasa sebagai media perantara pesan yang efektif.  

Kosakata atau Vocabulary adalah salah satu elemen penting yang harus dipelajari. 

Pengetahuan bahasa tanpa penguasaan vocabulary atau kosakata yang cukup,  sama halnya tak 

pernah mempelajari apa-apa. Akan tetapi, mempelajari kosakata bahasa Inggris ternyata tidak 

mudah, ada beberapa hal yang membuat vocabulary sulit dipelajari. 

Penguasaan kosakata bahasa Inggris yang masih rendah membuat peserta didik sulit 

menerima pelajaran dengan baik. Mereka beranggapan bahwa bahasa Inggris sulit dipelajari 

karena antara tulisan dan pengucapan berbeda; Situasi ini menjadikan siswa tidak termotivasi 

untuk mempelajari bahasa Inggris khususnya dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris. Selain 

itu, mereka juga jarang menggunakan atau menerapkan bahasa tersebut dalam sehari-hari. Untuk 

mengatasi hal tersebut, guru harus kreatif dalam melakukan pembelajaran agar proses belajar 

mengajar berhasil. Mereka juga harus menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk 

membantu meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris di sekolah. 

Ada berbagai macam media yang dapat diberikan  guru terhadap peserta didik dalam 

rangka meningkatkan keterampilan peserta didik di dalam kegiatan belajar mengajar; Salah 

satunya, yaitu  melalui media poster. Melalui media poster, peserta didik dapat menemukan 

kosakata baru yang belum mereka ketahui dengan cara yang menarik. Dengan demikian peserta 

didik dapat mengalami proses pembelajaran yang maksimal.  

Penelitian tentang Media Poster pernah  dilakukan  oleh Ety Nurkhayati (2009) dengan 

judul “Pengaruh Penggunaan Media Gambar terhadap Penguasaan  Kosakata Bahasa Inggris 

kelas VII MTs. Daarul Istiqomah Curug” mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada penguasaan kosakata siswa antara pengajaran kosakata yang menggunakan 

media gambar dengan siswa yang tidak menggunakan media gambar dikelas VII MTs. Daarul 

Istiqomah. dan hal tersebut juga pernah diteliti oleh Khafid Roziki (2011) dengan judul 

“Pengaruh Media Poster dalam meningkatkan kemampuan membaca bahasa Arab di MTs wahid 

Hasyim 2  Malang“ mendapatkan hasil bahwa penggunaan media poster sangat memberi 

pengaruh dalam meningkatkan kemampuan  siswa memahami bacaan maupun ide pokok bacaan. 
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Dari pendapat para peneliti di atas, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan Media 

pembelajaran khususnya Media Poster, membantu peserta didik dalam meningkatkan 

pemahaman kosakata – kosakata baru dan Media Poster mampu meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. Penggunaan  Media Poster yang berisi gambar dan kalimat singkat menarik ini 

juga meningkatkan perhatian dan perkembangan anak. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan  judul “Penggunaan 

Media Poster untuk Memperkaya Kosakata Bahasa Inggris.” Penelitian ini bertujuan untuk 

Mengetahui apakah kosakata peserta didik yang menggunakan Media Poster lebih baik dari pada 

peserta didik yang tidak menggunakan Media Poster dan mengetahui apakah ada pengaruh 

penggunaan Media Poster terhadap hasil belajar kosakata Bahasa Inggris peserta didik. 

 

B. Landasan Teori 

1. Belajar  

   Pendidikan pada hakikatnya suatu proses pendewasaan peserta didik melalui suatu 

proses interaksi, yang merupakan proses dua arah antara guru dan peserta didik seperti pendapat 

Slameto (2003:2) yang mengatakan bahwa belajar, yaitu Suatu proses yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru saja secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dari pendapat tersebut, 

guru dan peserta didik merupakan inti dari proses pendidikan, sedangkan alat, tujuan, dan 

lingkungan lebih bersifat pengaruh, penunjang, dan prasarana. Interaksi antara guru dan siswa 

disebut proses belajar mengajar. 

 Azhar Arsyad (2010:1) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang kompleks 

yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Belajar bukanlah sekedar mengumpulkan 

pengetahuan, tetapi merupakan proses mental yang terjadi dalam diri seseorang. Aktivitas mental 

itu terjadi karena adanya interaksi yang disadari antara individu dengan lingkungan.  

 Berdasarkan pernyataan para ahli di atas bahwa suatu proses pembelajaran yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri 

setiap orang sepanjang hidupnya yang tidak hanya  sekedar mengumpulkan pengetahuan, 

(kognitif), keterampilan (psikomotor), serta  yang menyangkut nilai dan sikap (afektif). Faktor 

pendukung dalam meningkatkan hasil belajar salah satunya yang dapat dilakukan guru, yaitu 

dengan membuat desain pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkannya. 
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2. Kosakata 

Kosakata merupakan modal utama agar bisa membuat kalimat percakapan, dan mengerti 

kata-kata yang diucapkan orang lain dengan menguasai sebanyak-banyaknya pembendaharaan 

kosakata (vocabulary) didalam bahasa Inggris. Menurut Caroline (2006:121) “Vocabulary is the 

collection of word that an individual knows”.Berdasarkan pendapat Caroline, Vocabulary atau 

Kosakata merupakan kumpulan kata – kata yang seseorang ketahui. Beberapa kata yang dikuasai 

akan akan mencerminkan bahwa kita dapat menggunakan bahasa Inggris. 

Dalam Oxford Learner’s Pocket Dictionary, Vocabulary (1) all the word that a person 

knows or uses, (2) all the word in a language,  (3) list of words with their meanings, especially in 

a book for learning a foreign language. Pengertian kosakata dalam Oxford Dictionary, 

merupakan semua kata yang orang ketahui, dan daftar kata – kata terutama dalam sebuah buku 

untuk belajar bahasa asing. 

Menurut Soedjito (2009:24) Kosakata diartikan sebagai : (1) semua kata yang terdapat 

dalam suatu bahasa, (2) kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang pembicara atau penulis,(3) 

kata yang dipakai dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, (4) daftar kata yang disusun seperti 

kamus serta penjelasan secara singkat dan praktis. Sedangkan kosakata yang di ungkapkan oleh 

Richards, Plat dan Webber (2001) merupakan seperangkat leksem yang meliputi kata 

tunggal,kata majemuk dan idiom. Sementara itu, Valette (2003) mengemukakan bahwa kosakata 

adalah kata atau kelompok kata yang memiliki makna tertentu. Dari penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa kosakata merupakan kata-kata yang memilikisuatu arti yang dimiliki oleh 

manusia untuk digunakan dalam berbahasa dan berkomunikasi. 

 

3. Media Pembelajaran 

 Pada hakikatnya, proses belajar mengajar merupakan interaksi atau adanya hubungan 

timbal balik antara guru dengan peserta didik dalam situasi pendidikan. Dengan media 

pengajaran maka siswa akan lebih banyak berbuat daripada teori, sehingga siswa dapat langsung 

melakukan apa yang diterangkan guru. Menurut Bovee (Hujair AH. Sanaky , 2013:3) Media 

pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan dapat digunakan untuk menyampaikan 

pesan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, penggunaan media merupakan hal terpenting 

dalam membantu peserta didik mencerna ilmu yag diberikan oleh guru. 

 Gagne dan Briggs (Arsyad, 2010:4) Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik 

digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, tape 

recorder, video camera, video recorder, film, gambar, grafik, dan komputer.Menurut pendapat di 

atas, alat atau benda secara fisik tersebut dapat menyampaikan pembelajaran secara tepat karena 
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dapat disampaikan berupa gambaran nyata, suara, maupun keduanya agar hasil yang dicapai 

sesuai dengan target yang di harapkan. 

Sedangkan Gerlach dan Ely(Azhar Arsyad, 2014 : 3)  mengatakan bahwa Media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi 

yang membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dalam 

proses pembelajaran yang kreatif,  dan inovatif dibutuhkan strategi pembelajaran yang tepat agar 

tercapai hasil akhir yang diinginkan. Strategi pembelajaran yang tepat akan menarik perhatian 

peserta didik dalam belajar. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media adalah alat peraga yang 

digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang bersifat menarik  serta membangun 

kondisi siswa yang mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap sekaligus 

membangkitkan keaktifan peserta didik dalam  proses belajar pembelajaran. 

 

4. Media Poster 

 Pemahaman yang diterima peserta didik berbeda pada setiap individu, untuk 

menyampaikan pembelajaran kepada setiap siswa dan tujuan pembelajaran tersampaikan dengan 

baik. Salah satu media yang menarik dan dapat dicerna dengan baik oleh siswa  adalah  media 

poster. Menurut Hujair AH.Sanaky (2013:101) Media Poster ialah Media berupa gambar dengan 

ukuran besar dan memberi tekanan pada satu atau dua ide pokok yang divisualisasikan secara 

sederhana dan jelas. Sesuai dengan penjelasannya, menggunakan media poster merupakan media 

yang tepat untuk digunakan dalam proses pembelajaran dikelas, karena siswa dapat melihat 

gambar yang sesuai dengan materi yang diajarkan beserta membantu meningkatkan daya 

mengingat siswa. 

Arsyad (2010:26) mengemukakan media poster sebagai alat bantu pembelajaran yang 

mempunyai peranan sebagai berikut: (1) sebagai bahan untuk mengembangkan ide dan 

kreatifitas, (2) sebagai bahan pelajaran untuk suatu masalah tertentu, (3) sebagai alat 

membangkitkan motivasi, (4) sebagai petunjuk untuk dikerjakan peserta didik, dan (5) sebagai 

alat pendidikan preventif.  Media poster memiliki visualisasi yang begitu tinggi yang dapat 

memukau pengamatnya. Poster dapat menarik perhatian karena uraian yang memadai secara 

kejiwaan dan merangsang untuk dihayati. 

Menurut Hujair AH. Sanaky (2013:101-102), prinsip membuat media poster adalah 

sebagai berikut: (1) Direkayasa sedemikian rupa sehingga poster bersuara “lihatlah aku”. (2) 

Gambar yang disajikan harus memperlihatkan segi-segi artistik, sederhana, memperhatikan 

komposisi warna yang pas. (3) Kalimat-kalimat yang digunakan harus diutarakan dalam bahasa 
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yang sederhana, popular, familiar, dan akrab. Bentuk hurufnya sederhana dan tidak aneh-aneh. 

(4) Ukurannya disesuaikan dengan kondisi tempat dan isi pesan, sehingga terkesan pas dengan 

situasi tempat pemasangannya. (5) Secara umum, poster yang baik sebagai media 

pembelajaranhendaknya sederhana, menyajikan ide untuk mencapai suatu ide pokok, berwarna, 

slogannya singkas dan jitu, tulisan jelas, motif dan desainnya bervariasi. 

Arief S. Sadiman dkk. (2010:29-31) mengemukakan mengenai beberapa kelebihan dan 

kekurangan media poster (gambar) sebagai berikut: (1) bersifat konkret, (2) gambar dapat 

mengatasi batasan ruang dan waktu, (3) gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita, 

(4) gambar dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja, (5) harganya murah dan 

gampang digunakan. selain kelebihan – kelebihan tersebut, poster (gambar) mempunyai 

beberapa kelemahan, yaitu: (1) gambar hanya menekankan persepsi indera mata, (2) gambar 

yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran, (3) ukurannya sangat terbatas 

untuk kelompok besar. Semua jenis media pastinakan memiliki kelebihan dan kekurangan, 

demikian juga halnya dengan media poster (gambar), walaupun media mempunyai beberapa 

kelemihan namun lebih pada kenyataannya banyaj memiliki keuntungan yang diperoleh dari 

media tersebut. 

Arsyad (2010:22-23) menjelaskan penerapan media poster dalam pembelajaran dikelas 

sebagai cara utama pengajaran secara langsung sebagai berikut: (1) penyampiana pelajaran 

menjadi lebih baku, (2) pengajaran menjadi lebih menarik, (3) pembelajran menjadi lebih 

menjadi interaktif, (4) lama waktu pengajaran dapat dipersingkat, dan (5) kualitas hasil belajar 

dapat ditingkatkan.Dapat dilihat bahwa penggunaan media pembelajaran poster memiliki peran 

penting fdalam menyamoaian pelajaran kepada siswa. 

 Maka, berdasarkan pernyataan para ahli diatas, dapat di simpulkan bahwa dalam 

menggunakan media poster dalam pengajaran bahasa Inggris, peserta didik menjadi lebih aktif, 

serta tidak hanya sebagai pendengar ketika guru memberikan materi tetapi juga peserta didik 

menjadi lebih berani untuk bertanya bahkan mengerti yang disampaikan oleh guru. 

 

C. Metode Penelitian 

Desain yang digunakan dalam metode penelitian ini menggunakan desain kuantitatif,  

yakni penelitian yang menggunakan dua kelompok (experiment dan kontrol) tanpa membedakan 

ciri-ciri yang ada diantara dua kelompok sebelum diberi penjelasan. Penulis mengadakan tes 

tertulis kepada peserta didik sampel penelitian yang berupa pilihan ganda, tes tersebut berupa 35 

soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban disetiap butir soalnya. Adapun kedua kelompok 

sampel penelitian, yaitu kelompok eksperimen sebanyak 25 siswa dan kelompok kontrol  
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sebanyak 25 siswa dan mereka harus mengerjakan tes tersebut dalam waktu 45 menit. Dalam 

penelitian ini penulis mencoba membandingkan dan meneliti seberapa besar pengaruh yang 

dihasilkan terhadap hasil kosakata peserta didik yang diajar dengan menggunakan media 

pembelajaran poster dengan peserta didik yang diajar dengan menggunakan media konvensional.  

Selain itu, nilai yang diperoleh kedua kelompok sampel ditulis ke dalam tabel. Penyusunan 

nilai tersebut dipisah antara nilai kelompok sampel eksperimen dengan kelompok pengendali 

(kontrol), sehingga terdapat dua tabel nilai. 

Populasi dalam  penelitian ini berjumlah 65 peserta didik yang berasal dari kelas VIIA dan 

VIIB. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik 

sampel acak (random sampling), yaitu 25 orang  siswa untuk eksperimen dan 25 orang siswa 

kelompok kontrol yang berasal dari dua kelas VIIa dan VIIb.  Kemudian, sebelum data dianalisis 

untuk pengujian hipotesis, berdasarkan data yang terkumpul dari hasil terhadap data tersebut 

terlebih dahulu dilakukan diuji prasyarat analisis data, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

a. Hasil Tes Evaluasi 

Berikut ini adalah deskripsi data hasil belajar kosakata bahasa Inggris yang menggunakan 

media poster. Data hasil belajar kosakata bahasa Inggris melalui penggunaan media poster 

adalah nilai yang diperoleh melalui tes evaluasi, berikut datanya : 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Kelompok Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data hasil kosakata bahasa Inggris dengan media konvensional. Data mengenai 

penggunaan media konvensional adalah nilai yang diperoleh melalui tes evaluasi, berikut 

datanya: 

 

 

Interval 

Kelas 
f X Fx X2 ƒx2 

52 – 58 2 55 106 2809 5618 

59– 65 1 60 60 3600 3600 

66 – 72 0 67 0 4489 0 

73 – 79 6 74 444 5476 32856 

80 – 86 7 81 567 6561 45927 

87 – 93 4 88 352 7744 30976 

94– 100 5 95 475 9025 45125 

∑ 25 520 2004 50108 164102 
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Tabel 2. Distribusi Frekuensi Hasil Penilaian Kelas Kontrol 

Interval 

Kelas 
ƒ X fx X2 Fx2 

45 – 51 3 48 144 2304 6912 

52 – 58 2 55 110 3025 6050 

59 – 65 2 62 124 3844 7688 

66 – 72 4 69 276 4761 19044 

73 – 79 10 76 760 5776 57769 

80– 86 4 83 332 6889 27556 

∑ 25 393 1746 26599 125019 

 

b. Teknik Analisis Persyaratan Data 

Analisis persyaratan data diuji dengan menggunakan uji normalitas 

1) Uji Normalitas 

Tabel 3. Kelompok Eksperimen 

No. Xi Zi N tabel F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) 

1 50 -2,51 0,4940 0,006 0,04 0,034 

2 52 -2,34 0,4904 0,0096 0,08 0,0704 

3 62 -1,51 0,4345 0,0655 0,12 0,0545 

4 72 -0,77 0,2794 0,2206 0,16 0,0606 

5 74 -0,67 0,2486 0,2514 0,24 0,0114 

6 74 -0,67 0,2486 0,2514 0,24 0,0114 

7 76 -0,34 0,1331 0,3669 0,36 0,0069 

8 76 -0,34 0,1331 0,3669 0,36 0,0069 

9 76 -0,34 0,1331 0,3669 0,36 0,0069 

10 78 -0,17 0,0675 0,4325 0,4 0,0325 

11 80 -0,01 0,0040 0,496 0,48 0,016 

12 80 -0,01 0,0040 0,496 0,48 0,016 

13 84 0,31 0,1217 0,6217 0,64 0,0183 

14 84 0,31 0,1217 0,6217 0,64 0,0183 

15 84 0,31 0,1217 0,6217 0,64 0,0183 

16 84 0,31 0,1844 0,6217 0,64 0,0183 

17 86 0,48 0,1844 0,6844 0,76 0,0756 

18 86 0,48 0,1844 0,6844 0,76 0,0756 

19 86 0,48 0,1844 0,6844 0,76 0,0756 

20 88 0,65 0,2422 0,7422 0,8 0,0578 

21 94 1,15 0,3749 0,8749 0,92 0,0451 

22 94 1,15 0,3749 0,8749 0,92 0,0451 

23 94 1,15 0,3749 0,8749 0,92 0,0451 

24 96 1,31 0,4049 0,9049 1,00 0,0951 

25 96 1,31 0,4049 0,9049 1,00 0,0951 

Jumlah 2004 

Rata-

Rata 
80,16 

S 12,01 
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Dari perhitungan di atas didapat Lo hitung sebesar 0,0951dan Ltabel = 0,05 adalah 0,1730. 

Lhitung< Ltabel dengan demikian dapat disimpulkan skor variabel diatas berdistribusi normal. 

Tabel 4. Kelompok Kontrol 

No. Xi Zi N tabel F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) 

1 45 -1,84 0,4671 0,0329 0,08 0,0471 

2 45 -1,84 0,4671 0,0329 0,08 0,0471 

3 49 -1,52 0,4357 0,0643 0,12 0,0557 

4 54 -1,12 0,3686 0,1314 0,2 0,0686 

5 54 -1,12 0,3686 0,1314 0,2 0,0686 

6 59 -0,73 0,2673 0,0327 0,28 0,0471 

7 59 -1,12 0,2673 0,0327 0,28 0,0471 

8 62 -0,59 0,1879 0,3121 0,4 0,0879 

9 62 -0,59 0,1879 0,3121 0,4 0,0879 

10 62 -0,59 0,1879 0,3121 0,4 0,0879 

11 64 -0,33 0,1293 0,3707 0,44 0,0693 

12 70 0,14 0,0557 0,5557 0,48 0,0757 

13 75 0,53 0,2019 0,7019 0,68 0,0219 

14 75 0,53 0,2019 0,7019 0,68 0,0219 

15 75 0,53 0,2019 0,7019 0,68 0,0219 

16 75 0,53 0,2019 0,7019 0,68 0,0219 

17 75 0,53 0,2019 0,7019 0,68 0,0219 

28 79 0,85 0,3023 0,8023 0,84 0,0377 

19 79 0,85 0,3023 0,8023 0,84 0,0377 

20 79 0,85 0,3023 0,8023 0,84 0,0377 

21 79 0,85 0,3023 0,8023 0,84 0,0377 

22 80 0,93 0,3238 0,8238 0,42 0,0962 

23 80 0,93 0,3238 0,8238 0,42 0,0962 

24 82 1,09 0,3621 0,8612 0,96 0,0979 

25 84 1,20 0,3635 0,8621 1,00 0,1379 

Jumlah 1700 

Rata – 

Rata 
68 

S 11,35 

 

Dari perhitungan diatas dapat nilai L0 hitung sebesar 0,1379 dan L tabel  = 0,05 adalah 

0,1730. Lhitung < Ltabel dengan demikian dapat disimpulkan skor variabel diatas berdistribusi 

normal. 

 

2) Uji Homogenitas 

Berdasarkan perhitungan harga F hitung lebih kecil dari F tabel (1,12<1,98), dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa varians data tersebut homogen. 
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3) Pengujian Hipotesis Penelitian dengan uji t (t-test) 

Dalam menarik kesimpulan mengenai uji hipotesis penelitian dapat dikatakan bahwa, dari 

tabel distribusi t untuk  = 0,05 dan dk = n1+n2 – 2 = 48 tidak ditemukan secara langsung, oleh 

karena itu dapat dicari dengan menggunakan rumus interpolasi, sehingga Nilai t tabel untuk = 

0,05 dan dk – 48 yaitu t tabel 2,02. Maka nilai t hitung> t tabel, sehingga Ho ditolak berarti signifikan. 

sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan 

media poster terhadap hasil belajar kosakata bahasa Inggris. 

 

2. Pembahasan 

Berdasarkan pada pengujian hipotesis diperoleh nilai t hitung 4,37 pada taraf signifikasi 

= 0,05, dengan derajat kebebasan na + nb –2 dan nilai t tabel =  2,02. Kemudian kedua nilai 

tersebut dibandingkan dan hasilnya yaitu t hitung lebih besar dari t tabel ( 4,37> 2,02). Hal ini 

berarti bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak, yaitu adanya 

Pengaruh Media Poster terhadap hasil belajar Kosakata bahasa Inggris. Hal tersebut juga 

ditunjukkan oleh hasil analisa deskriptif, baik dari nilai rata – rata, mean, median, modus, 

varians, dan simpangan baku menunjukkan adanya perbedaan antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Kelompok eksperimen yang menggunakan media poster menunjukkan 

kondisi yang lebih baik dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris. 

Dengan demikian, guru dapat menggunakan media poster dalam kegiatan belajar 

mengajar karena media pembelajaran ini memiliki pengaruh yang positif untuk meningkatkan 

penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa SMPN 1 Mlonggo Jepara. 

 

E. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pengujian persyaratan hipotesis, maka penulis dapat 

menyimpulkan beberapa hal dari hasil penelitian ini. Adapun simpulannya adalah pada siswa 

kelas VII-A SMPN 1 Mlonggo Jepara dalam pembelajarannya yang tidak menggunakan media 

poster sebesar (Xa) sebesar 69.84 dengan median 73,55 dan modus sebesar 76,7serta nilai 

tertinggi sebesar 84 dan nilai terendah sebesar 45. Pada siswa kelas VII-B SMPN 1 Mlonggo 

Jepara dalam pembelajarannya menggunakan media poster sebesar (Xb) sebesar 80,16 dengan 

median 81 dan modus sebesar 79,25 serta nilai tertinggi 96 dan nilai terendah sebesar 52. 

Melihat hasil di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan media poster memiliki 

pengaruh terhadap hasil belajar kosakata bahasa Inggris, ini dibuktikan dari hasil uji-t pada taraf 

signifikasi  = 0,05 diperoleh t hitung sebesar 4,37 dan t tabel sebesar 2,02 
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2. Saran 

Dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa dan keberhasilan terhadap hasil belajar 

kosakata bahasa Inggris, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

a. Dalam pengajaran bahasa Inggris khususnya belajar kosakata bahasa Inggris diharapkan 

guru menggunakan media Poster agar peserta didik lebih maksimal dalam menguasai 

koasakata bahasa Inggris. 

b. Dengan menggunakan media Poster  diharapkan peserta didik lebih termotivasi untuk 

belajar bahasa Inggris 

c. Bagi orangtua diharapkan dapat bekejasama dengan pendidik dalm membimbing dan 

memberikan motivasi yang tinggi terhadap para peserta didik. 
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Abstract 
 

This study aims to identify the kinds and meaning of figurative language through drama tragedy 

Oedipus Rex. The relevance and implementation of figurative language in English learning class 

are other important fokus here. This study uses qualitative approach content analysis method. 

This research finds that there are four kinds of figurative language: personification, metaphor, 

irony, and hyperbole. The relevancy of using figurative language based on standard competence 

and basic competence in English is performing drama at the end of the teaching and learning 

activity, in which the students play the drama by using English. Students can improve their 

speaking skill and appreciate literary work such as drama. Teacher’s role is to prepare the 

implementation of this literary material and the skenario to play drama. Finally, this figurative 

language learning through drama tragedy Oedipus Rex is to introduce kinds and meaning of 

figurative language in English and the students can use them in communication orally or writtenly 

by creating simple sentences. 

 

Keywords: figurative language, relevancy, implementation, drama. 

 

 

A. Pendahuluan 

Penelitian ini dilakukan karena kemirisan yang dirasakan peneliti terhadap proses 

pembelajaran bahasa, khususnya bahasa asing, di Indonesia yang lebih banyak memperhatikan 

pengajaran srtuktur dan keterampilan bahasa dan mengabaikan pengajaran apresiasi sastra 

sebagai bagian dari pengajaran bahasa itu sendiri. Tujuan pengajaran sastra harus diarahkan pada 

pemahaman tentang hakikat pengajaran sastra itu sendiri. Seperti halnya Agus Sulton dalam 

Rohman (2012:15) yang menyatakan bahwa idealisme pengajaran sastra melalui ungkapan 

tentang perlunya “menciptakan inovasi baru menuju kompetensi pembelajaran yang sarat akan 

kreativitas dan stimulasi gairah”. Pernyataan ini memberikan motivasi bagi pengembangan 

pembelajaran sastra yang kreatif dengan melibatkan guru dan siswa dalam meningkatkan 

kompetensi kebahasasan dan apresiasi sastra secara bersama-sama. 

Karya sastra menurut genre atau jenisnya terbagi atas puisi, prosa, dan drama. Pembagian 

tersebut semata-mata didasarkan atas perbedaan bentuk fisiknya saja, bukan substansinya. 

Substansi karya sastra apa pun bentuknya tetap sama, yakni pengalaman kemanusiaan dalam 

segala wujud dan dimensinya. Pengenalan terhadap ciri-ciri bentuk sastra ini memudahkan 

proses pemahaman terhadap maknanya.  
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Drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan tujuan untuk 

dipentaskan. Menurut Wiyanto (2002), secara etimologi kata drama berasal dari bahasa Yunani 

dram yang berarti gerak. Drama sering disebut sandiwara atau teater. Kata sandiwara berasal dari 

bahasa Jawa sandi yang berarti rahasia dan warah yang berarti ajaran. Sandiwara berarti ajaran 

yang disampaikan secara rahasia atau tidak terang-terangan. Hal tersebut dilakukan karena 

sebenarnya drama mengandung pesan/ajaran (terutama ajaran moral) bagi penontonnya. 

Reaske (1966) mengatakan bahwa “a drama is a work of literature or a composition 

which delineates life and human activity by means of presenting various actions of –and 

dialogues between- a group of characters. Artinya, drama adalah sebuah karya sastra atau 

komposisi yang melukiskan kehidupan dan aktivitas manusia dengan cara menyajikan berbagai 

aksi dan dialog dengan sejumlah karakter. Sementara itu, Kennedy (1979) mengatakan bahwa 

seni lakon (drama) adalah sebuah karya cerita dimana karakter diwakili oleh pelaku. Seni lakon 

(drama) adalah sebuah karya seni terdiri dari kata-kata (seperti fiksi atau puisi).  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa drama pada hakikatnya merupakan 

salah satu jenis karya sastra yang melukiskan aktivitas dan kehidupan manusia yang disajikan 

dalam bentuk dialog antar tokoh dengan tujuan untuk dipentaskan. Drama sebagai salah satu 

bentuk karya sastra bersifat imajinatif. Drama memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sastra dan 

dimensi pertunjukan. Sebagai sebuah karya yang mempunyai dua dimensi, maka pementasan 

harus dianggap sebagai penafsiran lain sebagai penafsiran yang telah ada yang dapat ditarik dari 

suatu karya drama. Penafsiran ini dilakukan oleh sutradara dan para pemain untuk kepentingan 

seni peran yang didukung oleh perangkat panggung seperti dekor, kostum, tata rias, 

pencahayaan, dan lain-lainnya. Sesuatu yang terjadi di atas panggung tidak termasuk pada teori 

drama sebagai genre sastra, melainkan kepada ilmu drama sebagai suatu seni pertunjukan, yang 

oleh banyak pihak pada saat ini disebut dengan istilah teater. 

Drama sebagai salah satu bentuk genre klasik berjenis comedy namun Aristotle (384-322 

BC) mengangkat tragedy. Pada masa Renaissance, history play dimunculkan oleh Shakespeare 

dalam karyanya Richard II dan Henry IV. Namun pada masa Restoration di akhir abad 17 

muncul comedy of manner (Restoration comedy) dan pada masa Romantic di awal abad 19 

Inggris memunculkan closet drama (Klarer, 2004: 43-45). 

Dalam prosa ada bagian yang disebut episode, sedangkan drama mengenal babak. 

Oedipus Rex memiliki 4 babak/scenes. Setiap babak akan membentuk keutuhan kisah kecil. 

Babak dalam drama adalah bagian dari naskah drama yang merangkum semua peristiwa yang 

terjadi disatu tempat pada urutan waktu tertentu. 
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Seorang sastrawan menulis karyanya tidak terlepas dengan penggunaan majas untuk 

memberikan keindahan dalam karya sastranya. Keindahan dalam karya seni sastra dibangun oleh 

bahasa berupa kata-kata yang indah yang terwujud dari ekspresi jiwa. Tujuan pemakaian majas 

adalah untuk memberikan kesan keindahan pada karya sastra sehingga dapat menarik minat 

pembaca. 

Penelitian ini ini mengarah kepada telaah dan pengajaran sastra melalui pembelajaran 

majas dalam drama tragedi Oedipus Rex bagi siswa SMA. Dalam pengajaran majas, guru 

berfokus pada gaya bahasa dan penyimpangannya melalui suatu karya sastra. Guru berperan 

menelaah kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami oleh siswa ketika mengidentifikasi makna 

majas dalam frase atau kalimat. Untuk mendukung pengajarannya, guru memerlukan metode 

stilistika sehingga dapat menstimulasi para siswa dalam mempelajari majas. 

Pembelajaran majas dapat memberikan manfaat dalam kegiatan belajar dan mengajar. 

Sebagai materi yang penting, majas dapat digunakan untuk memanifestasikan kemampuan 

berbicara baik antara guru-siswa maupun siswa-siswa. Menurut Barnet (1963), ada empat jenis 

majas.  

Pertama, simile adalah majas yang menggunakan kata seperti, bagaikan, laksana. 

Kedua adalah majas metafora menyatakan suatu identitas tanpa menggunakan kata 

seperti atau kata kerja muncul, yang biasanya digunakan dalam sastra. ketiga, 

personifikasi adalah suatu perwakilan perasaan manusia, atau ciri-ciri abstraksi, atau 

benda mati. Keempat, ironi adalah majas dengan berpura-pura yang cenderung di 

bawah kebenaran. 

 

Selanjutnya, Robert W. Boynton (1965) mendefinisikan majas hiperbola sebagai majas 

melebih-lebihkan yang menekankan pada apa yang pembaca maksudkan melebihi makna 

literalnya, atau paling tidak melebihi kebenarannya. Oleh karena itu, penggunaan metode 

stilistika dalam pengajaran majas di SMA dapat membantu para siswa atau pembaca dalam 

mengidentifikasi makna dari frase atau kalimat yang menunjukkan majas melalui drama tragedi 

Oedipus Rex.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini ini adalah: (1) Apa saja jenis majas yang dipakai dalam 

teks drama tragedi Oedipus Rex?; (2) Bagaimana relevansi pemakaian  majas dengan SK dan 

KD pembelajaran bahasa Inggris di SMA?; (3) Bagaimana implementasi pemakaian majas dalam 

pembelajaran di SMA? 

Penelitian ini ini menggunakan jenis penelitian analisis isi karena hasil yang diperoleh 

berupa data deskripsi yang berwujud kata-kata sebagai sebuah teknik penelitian. Analisis isi 

meliputi prosedur-prosedur khusus dalam memproses data keilmuan. Seperti pada teknik 
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penelitian lainnya, analisis isi bertujuan untuk menyediakan pengetahuan, pandangan baru, 

representataif dari ‘fakta’ dan petunjuk praktis terhadap tindakan. Apa yang dilakukan peneliti 

adalah mengidentifikasi jenis-jenis dan makna majas yang terdapat dalam drama tragedy, 

mencari tahu sejauhmana relevansi penggunaan majas SK dan KD pembelajaran bahasa Inggris, 

dan mengetahui implementasi penggunaan majas dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMA. 

Hasil dari suatu penelitian ini tentu diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembacanya, 

baik dari segi teoretis maupun dari segi praktis. Segi teoretis adalah menambah pengetahuan 

tentang jenis-jenis dan makna majas, mampu menentukan relevansi penggunaan majas SK dan 

KD pembelajaran bahasa Inggris, dan mengimplementasi penggunaan majas dalam pembelajaran 

bahasa Inggris di SMA. Secara praktis penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga 

hasil penelitian dijadikan sebagai referensi.  

 

B. Metode Penelitian 

Dalam melakukan analisis wacana memerlukan metode kerja. Ada sejumlah metode yang 

bisa diterapkan, bahkan sudah diterapkan oleh para ahli wacana. Dalam hal ini, penelitian 

terhadap teks drama menggunakan metode analisis isi untuk menganalisa data yang ditemukan. 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini ini mengarah kepada telaah dan 

pengajaran sastra melalui pembelajaran majas dalam drama tragedi Oedipus Rex bagi siswa 

SMA. Metode analisis isi (content analysis) digunakan untuk menganalisa isi dari suatu wacana. 

Tujuan analisis isi ini adalah untuk menguraikan dan menyimpulkan isi proses komunikasi 

dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan yang jelas secara objektif, 

sistematis, dan kuantitatif. 

 

C. Pembahasan 

1. Jenis dan Makna Majas dalam Drama Tragedi Oedipus Rex 

Penelitian ini terfokus pada pemanfaatan majas dalam drama tragedi Oedipus Rex karya 

Sophocles. Jenis majas yang digunakan dalam teks drama tragedi Oedipus Rex meliputi: 

personifikasi, metafora, ironi, dan hiperbola.  

a. Majas Personifikasi 

Personifikasi adalah majas kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-

barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. 

(1) OEDIPUS : . … I lay it on you now to attend to this 237 

 For my sake, for Apollo’s, for the sick 

  Sterile city that heaven has abandoned. …  239 
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Makna frase the sick sterile city yaitu Oedipus mengkiaskan kota yang sedang sakit 

layaknya manusia. Majas ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan Oedipus terhadap 

kesedihan yang melanda Kerajaan Thebes dan kota Colonus sepeninggal Raja Laios karena 

dibunuh. Kota Colonus sedang bersedih karena belum bisa memcahkan misteri dibunuhnya Raja 

Laios sebelum kedatangan Oedipus. 

 

b. Majas Metafora 

Metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung tetapi 

dalam bentuk yang singkat.  

(2) OEDIPUS : . … And as for those who fail me     255  

 May the gods deny them the fruit of the earth, 

 Fruit of the womb, and may they rot utterly! 

 Let them be wretched as we are wretched, and worse! 258 

Pengarang Sophocles menempatkan bentuk metaforis begitu menarik dan mengesankan. 

Pelukisan metaforis terbaca pada rintihan kesedihan dan luapan kemarahan Raja Oedipus bahwa 

pembunuh Raja Laios harus disangkal sebagai bagian dari benih atau buah kandungan atau 

warga bumi. Kata fruit yang berarti buah (arti harfiah) dibandingkan sebagai manusia. Hal ini 

diungkapkan dalam frase selanjutnya fruit of the womb. Oedipus membandingkan manusia 

dengan buah yang ada di bumi. 

 

c. Majas Ironi 

Majas ironi adalah gaya bahasa sindiran halus berupa pernyataan yang berlainan dengan 

yang dimaksudkan. Majas ironi hampir sama dengan majas sarkasme. 

(3) CHORAGOS : Since I am under oath, my lord, I swear  262 

 I did not do the murder, I can not name 

 The murderer. Might not the oracle 

 That has ordained the search tell where to find him? 

 OEDIPUS : An honest question. But no man in the world 

 Can make the gods do more than the gods will 267   

Contoh (3) merupakan pengungkapan pertanyaan yang disampaikan oleh Oedipus adalah 

sindiran terhadap pertanyaan dari Choragos (paduan Kerajaan Thebes). Oedipus menyindir 

Choragos karena ia berpikir tidak seorangpun yang mengetahui peristiwa apapun yang terjadi di 

Kerajaannya. An honest question berarti bahwa suatu pertanyaan yang tidak dapat dijawab dan 

hanya dewa yang tahu. 
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 Dalam percakapan dengan istrinya Teiresias, Oedipus menggunakan gaya bahasa atau 

majas ironi berikut ini. 

(4) OEDIPUS : What! You do know something, and will not tell us? 316  

 You would betray us all and wreck the state?  

TEIRESIAS : I do not intend to torture myself, or you. 

 Why persist in asking? 

OEDIPUS : What a wicked old man you are! You’d try a stone’s 

 Patience! Out with it! Have you no feeling at all?  321 

Contoh (4) mengungkapkan bahwa Oedipus merasa disindir oleh istrinya Teiresias 

dengan mengatakan You’d try a stone’s patience. Kalimat ini adalah bentuk ekspresi manusia 

yang tidak simpatik sebagai sifat Oedipus yang keras. Oedipus merasa marah karena istrinya 

tidak mengatakan hal kebenaran tentang pembunuh suami Teiresias dan sekaligus ayah dari 

Oedipus. 

 

d. Majas Hiperbola 

Majas hiperbola adalah majas yang mengungkapkan sesuatu pernyataan yang berlebihan 

dengan membesar-besarkan suatu hal. Bentuk majas hiperbola seperti berikut ini. 

(5) CHORAGOS : There is one last expedient –    268 

OEDIPUS : Tell me what it is 

 Though it seem slight, you must not hold it back. 

CHORAGOS : A lord clairvoyant to the lord Apollo, 

 As we all know, is the skilled Teiresias 

 One might learn much about this from him, Oedipus. 272 

Frase A lord clairvoyant pada contoh (5) ini merupakan pengungkapan pujian yang 

melebih-lebihkan atau mengagung-agungkan Teiresias bagaikan seorang pelayan setia bagi dewa 

Apollo mereka. Kenyataannya bahwa Teiresias bukan seorang raja sehingga majas ini tidak 

sesuai dengan statusnya sebagai Ratu di Kerajaan Thebes. Biasanya seorang Raja dipanggil 

dengan sebutan lord artinya dewa yang agung. 

Majas digunakan dalam drama atau karya sastra lainnya bermanfaat untuk mempercantik 

susunan kalimat yang tujuan akhirnya ialah memperoleh efek tertentu agar tercipta sebuah kesan 

imajinatif bagi penyimak atau pendengarnya, baik secara lisan maupun tertulis. Karena sifat 

majas adalah bahasa yang indah maka diperlukan kemampuan yang baik dalam berbahasa juga. 
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2. Relevansi Penggunaan Majas dengan SK dan KD Pembelajaran Bahasa Inggris 

Dalam kaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris di SMA melalui majas dalam teks 

drama tragedi Oedipus Rex, maka guru harus menyiapkan rencana pembelajaran yang 

mengintegrasikan kemampuan berbicara bahasa Inggris dan kemampuan mengapresiasi sastra 

dengan pementasan drama. Upaya untuk meningkatkan keterampilan berbicara melalui 

pementasan drama, perlu menggunakan metode yang mampu menggugah minat siswa. Salah 

satunya dengan menghadirkan suatu pembelajaran yang mampu meningkatkan bukan hanya 

keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris namun juga ketermapilan bermain drama. 

Pembelajaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan proses belajar yang nantinya dapat 

meningkatkan hasil belajar yang akan dicapai. 

Pembelajaran drama di sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu (1) 

pembelajaran teks sastra, dan (2) pementasan drama yang termasuk bidang teater. Dalam 

pembelajaran drama dan sastra, kiranya memang tidak cukup diberikan pengetahuan tentnag 

drama. Mereka harus mampu mengapresiasi (unsur yang termasuk afektif) dan mementaskan 

(psikomotorik). Dengan demikian, standar kompetensi (SK) yang diharapkan adalah para siswa 

dapat mengungkapkan pikiran atau pendapat tentang drama sesuai pengetahuan mereka. 

Sedangkan kompetensi dasar (KD) adalah (1) siswa mementaskan dialog-dialog dalam teks 

drama tragedy Oedipus Rex berdasarkan lakon yang diperankannya, dan (2) siswa melakukan 

tanya jawab tentang jenis-jenis dan makna majas dalam frase atau kalimat.  

Relevansi penggunaan majas dengan SK dan KD dalam pembelajaran bahasa Inggris 

adalah pembelajaran majas ini diakhiri dengan pementasan drama di kelas dimana semua siswa 

diberikan peran sehingga dapat berbicara dengan bahasa Inggris. Setelah pementasan drama, 

siswa menggunakan waktu yang tersedia untuk berdiskusi. Siswa dimotivasi bukan hanya 

mengapresiasi sastra tetapi juga mampu berbicara dan mementaskan drama tragedi Oedipus Rex 

dengan intonasi dan gaya bahasa yang baik. Jadi, hasil analisis majas dalam drama tragedi 

Oedipus Rex relevan dengan materi yang disampaikan kepada siswa sebagai pengganti bahan 

ajar yang sudah ada. 

 

3. Implementasi Majas dalam Pembelajaran Bahasa Inggris di SMA 

Hasil penelitian ini dapat digunakan siswa sebagai acuan untuk pembelajaran. Hal 

demikian disesuaikan dengan pemilihan bahan ajar sesuai kompetensi yang ingin dicapai. 

Pemilihan bahan ajar harus disesuaikan dengan beberapa kriteria. Menurut Rahmanto (2004:27) 

ada tiga kriteria yakni dari segi bahasa, psikologi, dan latar belakang budaya. Kriteria pertama 

adalah bahasa. Aspek kebahasaan dalam sastra ini tidak hanya ditentukan oleh masalah-masalah 
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yang dibahas, tetapi juga dari faktor-faktor lain, seeprti cara penelitian yang dipakai pengarang, 

ciri-ciri karya sastra pada waktu penelitian karya tersebut dan kelompok pembaca yang ingin 

dijangkau pengarang. Kriteria kedua adalah kematangan jiwa (psikologi). Menurut Rahmanto 

(2004:30) perkembangan psikologis anak ada empat tahapan. Penelitian ini di dalamnya 

membahas tentang bahan ajar bahasa Inggris di SMA, di mana umur siswa di kalangan sekolah 

menengah adalah 15 sampai 17 tahun. Kriteria yang ketiga adalah latar social budaya. Latar 

social budaya merupakan istilah yang menunjuk pada budaya. Latar belakang sebuah karya 

sastra hampir meliputi semua faktor kehidupan manusia dan lingkungannya, seperti geografi, 

sejarah, topografi, iklim, mitologi, legenda, pekerjaan, kepercayaan, cara berpikir, nilai-nilai 

masyarakat, seni, olahraga, hiburan, moral, etika dan sebagainya. 

Pengajaran drama ditekankan pada pengenalan unsur-unsur pembangun drama, seperti 

yang diutarakan oleh Priyatni (2010:185-190) sebagai berikut. 

a) Judul 

Judul bukan sekedar pelengkap drama karena dari judul inilah secara eksplisit kita akan 

mengetahui drama itu berbicara tentang apa dan mengekspresikan atau menyuarakan apa. 

Judul drama yang baik adalah judul yang bisa menggambarkan keseluruhan isi drama. 

b) Dialog 

Dialog dalam drama harus memenuhi dua hal, yaitu (1) harus dapat mempertinggi nilai 

gerak; seorang dramawan harus membuat dialognya menarik, dan membuatnya baik dan 

wajar; (2) harus baik dan bernilai tinggi. Maksudnya harus terarah dan teratur daripada 

percakapan sehari-hari. Tidak boleh ada kata-kata yang tidak perlu, harus berbicara jelas, 

terang, dan menuju sasaran (to the point). 

c) Alur 

Alur dalam drama sama dengan yang ada pada bentuk sastra lain, maka harus bergerak 

maju dari permulaan (beginning), pertengahan (middle), dan menuju akhir (ending). 

d) Tokoh 

Tokoh merupakan motor penggerak alur. Dalam drama pun dijumpai tokoh sentral, tokoh 

bawahan, dan tokoh latar. 

e) Babak dan adegan 

Kebanyakan naskah drama dibagi dalam beberapa babak. Kemudian, dalam satu babak 

dibagi lagi dalam beberapa adegan, yaitu bagian dari babak yang batasnya ditentukan oleh 

perubahan peristiwa berhubung datangnya atau perginya seorang atau lebih tokoh cerita ke 

atas pentas. 
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Dalam praktek di kelas, guru berperan sebagai motivator untuk memunculkan partisipasi 

aktif dari seluruh siswa dan melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam setiap 

pembelajarannya. Guru selalu berusaha memberikan pengalaman yang banyak untuk para siswa 

dan selalu menekankan kepada siswa untuk selalu mengapresiasi karya-karya sastra khususnya 

drama baik dari segi naskah maupun pementasan. 

Inti dari pembelajaran majas dalam drama tragedi Oedipus Rex ini adalah untuk 

memperkenalkan tentang jenis-jenis majas dan maknanya dalam bahasa Inggris dan siswa dapat 

menggunakannya secara lisan maupun tulisan melalui kalimat-kalimat sederhana yang 

diciptakannya. Para siswa harus dibiasakan untuk mempelajari dan memahami tentang majas 

dalam meningkatkan apresiasi sastra, khususnya drama.  

 

D. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pemakaian majas dalam drama tragedi Oedipus Rex, simpulan 

yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut. 

a. Hasil analisis mengenai pemakaian majas dalam drama tragedi Oedipus Rex dan 

implementasinya bagi siswa SMS menemukan empat jenis majas, yaitu personifikasi, 

metafora, ironi, dan hiperbola.  

b. Berkaitan dengan relevansi dan implementasinya dalam pembelajaran bahasa Inggris 

(majas) dapat disimpulkan bahwa hasil analisis majas dalam drama tragedi Oedipus Rex 

relevan dengan materi yang akan disampaikan kepada siswa sebagai pengganti bahan ajar 

yang sudah ada. 

c. Pembelajaran majas dapat memberikan manfaat dalam kegiatan belajar dan mengajar. 

Sebagai materi yang penting, majas dapat digunakan untuk memanifestasikan kemampuan 

berbicara baik antara guru-siswa maupun siswa-siswa. 

 

2. Saran 

Setelah melakukan penelitian ini tentang majas, peneliti menyarankan beberapa catatan 

yang mungkin berguna bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengaplikasikan studi ini untuk 

meningkatkan apresiasi sastra dari siswa. 

a. Penggunaan majas khususnya dalam teks sastra berbahasa Inggris harus lebih banyak 

diberikan khususnya bagi para siswa di SMA. Siswa tidak hanya mempelajari tentang 

jenis-jenis majas dalam teks bahasa Indonesia tetapi dalam teks bahasa Inggris. Dalam hal 
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ini, siswa harus fokus pada penggunaan majas tersebut dalam suatu karya sastra, baik puisi, 

prosa, maupun drama. 

b. Dalam menyeleksi suatu karya satra, guru sebaiknya mempertimbankgkan minat dari siswa 

sehingg mereka dapat berinteraksi dengan aktif selama proses pembelajaran. 

c. Untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap karya sastra drama tragedi, maka akan 

lebih baik jika guru melibatkan mereka dalam tindakan praktek seperti dialog ataupun 

simulasi di kelas sesuai skenario yang disiapkan. 
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Abstract 

 

The objectives of this action research were to describe the students’ prior knowledge profile, to 

modify their misconception into scientific concept, to improve their scientific attitude, to improve 

the quality of learning outcome and to describe responses of 30 students of Administration 

Management at semester II in academic year 2013/2014 of ASM BSI Jakarta towards the 

teaching of Advanced English by using contextual approach. The data about prior knowledge 

profile, misconceptions and learning outcome of the students were collected by using test, while 

those of scientific attitude by using questionaire method, the students activity by observation, and 

the students responses by questionaire and interview. The data was analyzed descriptive 

qualitatively. The findings showed that: (1) at the first cycle: 33.93% of the students’ prior 

concept was about misconception; the mean of the pre-test was 48.57. After the action was caried 

out, the misconception became 5.73%. The score of the learning outcome was 73.3. While the 

score of the students’ scientific attitude was 68.24; After the second cycle, there was 53.51%  of 

the prior knowledge of the students was misconception, while the mean score of the pre-test was 

63.3. after the action was conducted, the misconception became 10.40, while the students 

response towards the teaching was 78.6. Their scientific attitude was about 75.40, while their 

response to this teaching were very good.  

 

Keywords: Contextual Learning, Misconception, Scientific Attitude 

 

A. Pendahuluan 

Berdasarkan pengalaman penulis yang mengajar Bahasa Inggris Lanjutan dan 

informasi dari dosen lain yang pernah mengajar mata kuliah tersebut, pelaksanaan 

perkuliahan masih mengalami masalah, yaitu respons, aktivitas, dan hasil belajar mahasiswa 

mata kuliah tersebut masih kurang. Mahasiswa cenderung menjadi pendengar dan pencatat, 

interaksi belajar mengajar lebih didominasi oleh pengajar sehingga nilai psikomotorik sangat 

rendah dan sebagian besar mahasiswa mengalami miskonsepsi (kesalahan konsepsi) meskipun 

perkuliahan telah dilaksanakan. Timbulnya fenomena tersebut sangat dimungkinkan oleh  (1) 

tidak adanya pengamatan langsung di lapangan oleh mahasiswa sehingga menyebabkan tidak 

adanya pertanyaan dari mahasiswa. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Piaget 

(1970), yaitu tidak akan tahu apabila tidak berinteraksi dengan lingkungan dan 

mentransformasinya di dalam pikiran dengan menggunakan struktur kognitif yang telah 

dimiliki, (2) adanya prakonsepsi (konsepsi awal) yang mengalami miskonsepsi (kesalahan 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

706 
 
 

konsepsi). Pada umumnya, miskonsepsi (kesalahan konsepsi) siswa bersifat resisten dalam 

pembelajaran. Oleh karena perkuliahan ini lebih mengutamakan keterampilan mahasiswa 

secara nyata di lapangan, pada penelitian ini ingin dijawab “Apakah pendekatan pembelajaran 

kontektual dalam perkuliahan Bahasa Inggris Lanjutan dapat memperbaiki miskonsepsi 

(kesalahan konsepsi) dan meningkatkan hasil belajar mahasiswa Program Studi Manajemen 

Administrasi ASM  BSI Jakarta?” 

 

B. Landasan Teori  

 Menurut Johnson (2006: 67), pembelajaran kontekstual (CTL) sebagai berikut: Sistem 

CTL adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna di 

dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek 

akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks pribadi, 

sosial dan budaya mereka. Pembelajaran kontekstual (CTL) merupakan salah satu pemecahan 

masalah di atas.  Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang terjadi dalam hubungan 

yang erat dengan pengalaman yang sesungguhnya. Pendekatan kontekstual merupakan sebuah 

konsep yang menggabungkan banyak penelitian-penelitian mutakhir dari sains kognitif. 

Menemukan (inquiri), bertanya (questioning) merupakan bagian dari 7 (tujuh) unsur 

kunci  Contextual Teaching and Learning  (CTL). Menemukan, merupakan bagian inti dari 

kegiatan pembelajaran dengan pendekatan CTL yang diawali dengan kegiatan pengamatan 

dalam rangka untuk memahami suatu konsep. Menurut Supriyono (2003), pengamatan 

merupakan langkah permulaan untuk inquiri. Dengan pengamatan langsung ini diharapkan 

akan timbul asimilasi dan akomodasi, yang selanjutnya akan menimbulkan pengalaman-

pengalaman baru dalam hubungannya dengan prakonsepsi (pengetahuan sebelumnya). 

Hubungan keduanya akan membentuk organisasi baru yang berkaitan dengan pengalaman 

siswa. Siklus inquiri terdiri atas kegiatan mengamati, bertanya, menyelidiki, menganalisis, 

dan merumuskan teori baik secara individual maupun bersama-sama dengan teman lainya. 

Bertanya, dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai 

kemampuan berfikir siswa. Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya 

yang seharusnya juga digunakan oleh siswa selama melakukan kegiatan berbasis inkuiri. 

Dengan pengamatan akan menghasilkan pengalaman, dengan pengalaman akan menimbulkan 

suatu pertanyaan dan pencarian akan jawabannya. Konsep ini diyakini dapat memecahkan 

permasalahan di atas. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  (1) mengeksplorasi, 

mendeskripsikan prakonsepsi mahasiswa, mengidentifikasi, mengklarifikasi, menganalisis 
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kesalahan konsepsi tentang konsep-konsep Bahasa Inggris Lanjutan, (2) mendeskripsikan dan 

menganalisis hasil belajar mahasiswa setelah diberi tindakan pendekatan kontekstual, (3) 

mendeskripsikan dan menganalisis kualitas respons dan sikap mahasiswa terhadap penerapan/ 

implementasi pendekatan kontekstual dalam perkuliahan Bahasa Inggris Lanjutan, (4) 

mengetahui peningkatan hasil belajar mahasiswa pada  perkuliahan Bahasa Inggris Lanjutan. 

Hasil penelitian ini diharapkan  (1) bermanfaat bagi dosen pemegang mata kuliah 

Bahasa Inggris Lanjutan dalam rangka merancang dan mengimplementasikan program 

perkuliahan, terutama dalam upaya memperbaiki miskonsepsi (kesalahan konsepsi) 

mahasiswa, mengingat keefektifan rancangan dan implementasi program perkuliahan yang 

dilandasi oleh prakonsepsi dan miskonsepsi mahasiswa, (2) bermanfaat bagi para teoretisi dan 

praktisi di lingkungan Program Studi Manajemen Administrasi dalam rangka 

mengembangkan strategi perkuliahan yang lebih efektif. 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini berlokasi di ASM BSI Jakarta. Subjek penelitian ini 

adalah mahasiswa Program Studi Manajemen Administrasi semester II tahun ajaran 

2013/2014 yang berjumlah 30 orang. Objek penelitian ini adalah miskonsepsi (kesalahan 

konsepsi) dan peningkatan hasil belajar. Prosedur penelitian dilakukan dengan berpedoman 

pada prinsip dasar Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri atas dua siklus dan tiap 

siklus terdiri atas tahap perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

Pada tahap perencanaan tindakan diawali dengan sosialisasi hasil studi mahasiswa 

terdahulu yang mengambil mata kuliah Bahasa Inggris Lanjutan kepada dosen di lingkungan 

Program Studi Manajemen Administrasi ASM BSI Jakarta sekaligus menginformasikan 

pendekatan pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan hasil studi mahasiswa. Tim 

peneliti secara kolaborasi menyusun rancangan pembelajaran melalui penyusunan Lembar 

Kerja Mahasiswa (LKM), tes prakonsepsi, tes hasil belajar serta kuesioner respons 

mahasiswa, dan menyiapkan kunci jawaban semua tes yang akan digunakan dalam penelitian. 

Pada tahap pelaksanaan tindakan, kegiatan meliputi, memberikan orientasi materi 

kuliah, sumber wajib, sumber tambahan, dan model pembelajaran yang akan diterapkan, 

memberikan pretes untuk menjaring pengetahuan awal, miskonsepsi, prakonsep sikap ilmiah 

mahasiswa, membuat anggota kelompok yang jumlahnya 3 (tiga) orang untuk melakukan 

pengamatan langsung cara berbicara dalam bahasa Inggris di lapangan sebelum pembelajaran 

di kelas dilaksanakan,  dalam hal ini dosen sebagai fasilitator dan mediator. Dalam 

pembelajaran di kelas, dosen memberikan fasilitas berbagai contoh kasus yang sering 
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digunakan di kehidupan  nyata  dan trik yang digunakan dalam melakukan percakapan 

tersebut, dosen juga mencarikan media pembelajaran tersebut di lingkungan kampus Akademi 

Sekretari dan Manajemen, membahas hasil kerja kelompok melalui presentasi kelompok 

secara bergilir, memberikan pos tes untuk menelusuri miskonsepsi yang masih ada, menjaring 

hasil belajar, dan sikap ilmiah.  

Pada tahap observasi, peneliti mengobservasi/memonitoring proses pelaksanaan 

tindakan pendekatan pembelajaran kontekstual pada mata kuliah Bahasa Inggris Lanjutan 

dengan berpedoman pada lembaran observasi terhadap aktivitas mahasiswa yang meliputi 

aktivitas bertanya dan menjawab pertanyaan. Setiap akhir perkuliahan tim peneliti 

mengadakan pertemuan untuk membahas hasil monitoring  yang dilakukan setiap akhir 

perkuliahan guna melaksanakan refleksi pada tindakan siklus berikutnya. Langkah-langkah 

evaluasinya meliputi mengevaluasi hasil-hasil yang meliputi : miskonsepsi, sikap ilmiah dan 

hasil belajar, mengevaluasi respon dan persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran 

berpendekatan kontekstual. 

Pada tahap refleksi, tindakan yang dilakukan adalah mengenai kendala-kendala yang 

dialami mahasiswa dalam perkuliahan yang menyangkut pemecahan masalah yang ada pada 

LKM, tingkat kesukaran masalah, metode pemecahan masalah, dan kemampuan mahasiswa 

berinteraksi dengan mahasiswa lain dan dosen. 

Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, wawancara, dan kuesioner. 

Sedangkan teknik pengumpulan data mengenai konsep awal dan perubahan miskonsepsi 

mahasiswa dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pemetaan persentase dan 

distribusi miskonsepsi sebelum tindakan dan akhir tindakan dengan indikator keberhasilan 

bila terjadi perubahan miskonsepsi menjadi konsep ilmiah. Data aktivitas mahasiswa 

dianalisis secara deskriptif. Komponen aktivitas mahasiswa mencakup aktivitas pembelajaran 

yang berpusat pada mahasiswa (mahasiswa mengemukakan ide atau tanggapan untuk mencari 

keterkaitan konteks dan mencari sumber-sumber belajar), aktivitas dalam praktek, dan 

aktivitas berupa interaksi multi arah (interaksi antar mahasiswa dan interaksi mahasiswa 

dengan praktisi dan dosen). Kriteria keberhasilan tindakan bila tercapai kualifikasi hasil 

belajar dengan kategori minimal B dan kualifikasi sikap ilmiah baik. Data  mengenai 

pengetahuan awal, pengetahuan akhir mahasiswa, hasil belajar mahasiswa, sikap ilmiah, dan 

respon mahasiswa diolah dengan analisis secara deskriptif dan kualifikasinya ditentukan 

dengan pedoman konversi seperti pada tabel berikut. 
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Tabel 1. Kriteria Kualifikasi Pemahaman Pengetahuan Awal, Pengetahuan Akhir, Hasil Belajar 

Mahasiswa, Sikap Ilmiah, dan Respons Mahasiswa 

Skor 

Konsep Awal, Konsep Akhir, 

Sikap Ilmiah, dan Respons 

Mahasiswa 

Kategori Pemahaman 

Konsep 

85 – 100 

70 – 84 

55 – 69 

40 – 54 

0 - 39 

A 

B 

C 

D 

E 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

 Sumber: Tika, dkk. (1998)  

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan Siklus I 

Hasil penelitian pada siklus I ini mencakup: (1) profil pengetahuan awal dan akhir 

mahasiswa tentang konsep-konsep Bahasa Inggris, (2) sikap ilmiah, (3) aktivitas mahasiswa, 

dan (4) hasil belajar mahasiswa. Berdasarkan analisis data dapat diungkapkan bahwa skor 

hasil tes mengalami peningkatan 24,73  (dari 48,57 (pretes) menjadi 73,3 (pos tes)). Dalam 

hal ini dapat dikatakan bahwa sebelum tindakan, nilai pengetahuan awal mahasiswa adalah D 

(dikategorikan kurang). Setelah tindakan, nilai pengetahuan awal mahasiswa menjadi 

(dikategorikan) baik sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan awal mahasiswa tentang 

Bahasa Inggris Lanjutan adalah kurang dan setelah tindakan pengetahuan mahasiswa terhadap 

pokok bahasan tersebut menjadi baik. 

 Setelah tindakan dilakukan, persentase miskonsepsi mengalami penurunan 28,2 %  

(dari 33,93 % menjadi 5,73 %) atau dengan kata lain, pengetahuan mahasiswa mengalami 

perbaikan 28,2 %. Sementara itu, persentase sikap ilmiah mengalami peningkatan 28,2 % 

(dari 66,07 % menjadi 94,27 %) dan sesuai dengan hasil observasi, skor aktivitas mahasiswa 

adalah 68,24. 

Sesuai dengan hasil pretes, pada awalnya, konsep-konsep yang belum dipahami oleh 

sebagian besar mahasiswa meliputi pengertian penggunaan bahasa Inggris yang benar, 

berbicara secara struktur dan grammar yang benar, mengatur intonasi, aksen dan lafal yang 

benar, tips dan trik menghapal kata kerja dan keterangan waktu serta tenses-tenses yang ada 

dalam Bahasa Inggris. Setelah tindakan dilakukan, terjadi perubahan pemahaman yang 

menuju ke arah konsepsi yang benar. 

Berdasarkan analisis data tentang sikap ilmiah mahasiswa dengan menggunakan 

pedoman sikap ilmiah diperoleh skor rerata sikap ilmiah mahasiswa adalah 68,24 dan jika 

skor ini dikonversikan dengan pedoman pada tabel 3.1., maka kualifikasi sikap ilmiah 
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mahasiswa termasuk kategori cukup. Gambaran sikap ilmiah mahasiswa dapat disimak pada 

sub bab Observasi Pelaksanaan Tindakan.  

Berdasarkan hasil observasi mengenai sikap ilmiah mahasiswa pada saat pembelajaran 

berlangsung didapat bahwa: (1) mahasiswa menerima pembelajaran dengan suasana yang 

rileks, karena pembelajaran lebih banyak mengenai konteks di dunia nyata yang berhubungan 

dengan konsep bahasa Inggris, (2) pertanyaan mahasiswa banyak timbul, (3) semangat 

mahasiswa lain untuk menjawab pertanyaan tersebut bertambah, (3) diskusi di kelas dan 

semangat belajar di kelas semakin hidup. Dari hasil observasi juga diperoleh temuan bahwa 

pembelajaran pendekatan kontekstual ini belum optimal, hal ini dikarenakan: (1) jam 

pembelajaran sering bersamaan dengan kegiatan jurusan sehingga jam pembelajaran sering 

terganggu, (2) kekurangan tenaga instruktur bahasa  untuk mempersiapkan pembelajaran, (3) 

sarana dan prasarana jumlahnya masih terbatas, dan (4) suasana kelas pada saat pembelajaran 

terasa rileks. 

Selain temuan-temuan di atas, ada permasalahan yang dihadapi oleh pengajar, yaitu 

pertanyaan mahasiswa mengenai sedikit pokok bahasan yang sedang dibahas dan lebih 

banyak berkaitan dengan pokok bahasan lain pada mata kuliah yang lain. Berdasarkan temuan 

yang diperoleh pada siklus I yang menyangkut miskonsepsi, hasil belajar dan hasil observasi 

aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran belumlah optimal. Setelah diadakan refleksi, hal 

tersebut dipergunakan sebagai dasar perencanaan dan implementasi pada siklus berikutnya. 

Adapun hal-hal yang perlu diperbaiki antara lain : (1) perlu dioptimalkan lagi pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Inggris Lanjutan berpendekatan kontekstual dan keterkaitannya dengan 

konteks di lapangan, yang meliputi: memperpanjang waktu pengamatan mahasiswa terhadap 

berbagai masalah di lapangan dan dosen ikut mengawasi pengamatan mahasiswa.                 

(2) Memberikan penekanan-penekanan pada konsep-konsep yang sesuai dengan standar PUIL 

dan konsep-konsep yang mengalami miskonsepsi, yang meliputi: perbaikan konsep-konsep 

dari kesalahan-kesalahan para praktisi di lapangan. (3) Dirancang LKM yang lebih 

komprehensif yang mencakup topik, tujuan alat dan bahan, prosedur kerja tentang konsep 

yang mengarah pada keterkaitan antara konten dengan konteks, dan (4) memberikan 

kesempatan yang lebih banyak kepada mahasiswa untuk melatih percakapan yang ada dalam 

materi workshop dengan pengawasan dari instruktur bahasa. 
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2. Hasil Penelitian dan Pembahasan Siklus II 

a. Profil Pengetahuan Awal Mahasiswa, Perubahan Miskonsepsi, dan Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil analisis data, skor tes pengetahuan awal mahasiswa adalah 63,30 

dan mempunyai rerata nilai C dan dikategorikan cukup.  53,51% dari pertanyaan-pertanyaan 

pada pretes tersebut terjadi kesalahan konsepsi. Setelah tindakan dilakukan, hasil belajar 

(postes) mahasiswa adalah 78,6 (rerata nilai B)  dan terjadi penurunan miskonsepsi  42,81 % 

(dari 53,51% menjadi 10,70%). Prosentase sikap ilmiah mahasiswa setelah tindakan 

dilakukan terjadi peningkatan, yaitu dari 46,49 % menjadi 89,30 % (rerata nilai dari D 

menjadi A), sedangkan aktivitas mahasiswa setelah tindakan adalah 75,40. 

Tes hasil belajar materi siklus I dan II adalah tes yang terakhir yang mencakup kedua 

materi pembelajaran pada siklus I dan II memperoleh skor 79,5 (rerata nilai B dengan kategori 

baik). Kemudian, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan mahasiswa, 

miskonsepsi tersebut terjadi karena mahasiswa belum mengetahui cara berbahasa Inggris 

dengan baik dan banyak mahasiswa menjawab pretes tersebut dengan spekulasi. 

Berdasarkan pretes, berikut ini adalah konsep-konsep yang banyak mengalami 

miskonsepsi bagi mahasiswa, yaitu: cara menggunakan struktur dan grammar yang tepat 

dalam kalimat, tenses-tenses, cara memulai percakapan, cara menyapa secara sederhana atau 

bahkan melakukan percakapan dalam bahasa Inggris secara mendalam. 

b. Kualifikasi Sikap Ilmiah Mahasiswa 

Berdasarkan analisis data tentang sikap ilmiah mahasiswa dengan menggunakan 

pedoman sikap ilmiah diperoleh skor rerata sikap ilmiah mahasiswa adalah 75,40. Jika nilai 

ini dikonversikan dengan pedoman penilaian pada bagian metode penelitian, maka kualifikasi 

sikap ilmiah mahasiswa termasuk kategori Baik. Berdasarkan perencanaan, hal-hal yang akan 

diobservasi menyangkut pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris Lanjutan tentang pokok 

bahasan Cara melakukan penggunaan kalimat dan memulai percakapan dalam bahasa Inggris 

dengan baik dan aktivitas siswa. Dari hasil observasi diperoleh temuan bahwa pembelajaran 

pendekatan kontekstual lebih ditingkatkan dari siklus I. Hal ini ditempuh dengan cara: (1) 

memanfaatkan waktu di luar jam perkuliahan yang telah ditentukan oleh jurusan dengan 

alokasi waktu kurang lebih 30 menit, (2) memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk 

menggunakan lab Listening jurusan. 

Temuan lain yang hampir sama juga ditemukan adalah: (1) sarana dan prasarana 

jumlahnya masih terbatas, (2) suasana kelas pada saat pembelajaran terasa lebih rileks. 

Kemudian, ditinjau dari sikap ilmiah dan aktivitas mahasiswa, dari hasil observasi diperoleh 

temuan bahwa: (1) pertanyaan atau permasalahan yang diajukan mahasiswa semakin 
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kompleks, (2) mahasiswa sudah mulai terpola menghadapi perkuliahan bahasa Inggris 

Lanjutan yang disertai dengan permasalahan-permasalahan yang aktual yang ada dalam 

kehidupan di lapangan semangat mahasiswa lain untuk menjawab pertanyaan tersebut 

semakin bertambah, (3) peningkatan interaksi mahasiswa antarkelompok dan interaksi 

mahasiswa dengan pengajar, (4) mahasiswa mulai terpola untuk memanfaatkan lab. 

c. Respons Mahasiswa 

Berdasarkan data hasil kuesioner, rerata skor yang didapat adalah 87,95 dan 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara, 

respons mahasiswa terhadap pembelajaran bahasa Inggris Lanjutan dengan pendekatan 

kontekstual sangat baik dan malahan mahasiswa sangat mengharapkan pembelajaran yang 

dilakukan langsung berhadapan dengan dunia kerja di lapangan. Sesuai dengan temuan bahwa 

hampir semua mahasiswa (90%) mengungkapkan bahwa pembelajaran ini lebih mudah untuk 

memahami pokok bahasan yang sedang dibahas, lebih termotivasi, kesempatan 

mengungkapkan pendapat lebih banyak dengan mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari 

dengan konteks kehidupan nyata di lapangan kerja dan wawasan mahasiswa menjadi lebih 

bertambah. 

Berdasarkan temuan yang diperoleh pada siklus II yang menyangkut miskonsepsi, 

hasil belajar dan hasil observasi aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran masih juga belum 

optimal meskipun telah terjadi perubahan miskonsepsi menjadi konsep ilmiah karena 

penerjunan mahasiswa di lapangan tidak diawasi secara ketat. Masih banyak miskonsepsi 

yang resistan (bertahan) karena adanya pengamatan mahasiswa kepada praktisi yang tidak 

profesional di lapangan sehingga nampaknya pembelajaran berpendekatan kontekstual ini 

lebih dioptimalkan lagi. 

Adapun hal-hal yang perlu diperbaiki antara lain: (1) perlu dioptimalkan lagi 

pelaksanaan pembelajaran Bahasa Inggris Lanjutan dengan pendekatan kontekstual melalui 

perpanjangan waktu untuk pengamatan mahasiswa di lapangan, pengawasan dosen untuk 

membangkitkan pertanyaan-pertanyaan mahasiswa, (2) memberikan penekanan-penekanan 

pada konsep-konsep yang salah dan konsep-konsep yang sesuai di dalam kelas, dan (3) 

melaksanakan penerjunan mahasiswa ke lapangan kerja. 
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E. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

Beberapa simpulan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Profil pengetahuan awal mahasiswa sangat bervariasi dan masih banyak pengetahuan 

awal mahasiswa mengandung miskonsepsi.  

b. Implementasi pendekatan pembelajaran kontekstual dalam perkuliahan Bahasa Inggris 

Lanjutan dapat memperbaiki miskonsepsi (kesalahan konsepsi) dan meningkatkan hasil 

belajar mahasiswa Program Studi Manajemen Administrasi ASM BSI Jakarta. 

c. Respons mahasiswa terhadap implementasi pembelajaran Bahasa Inggris dengan 

pendekatan kontekstual termasuk kategori sangat baik. 

 

2. Saran  

a. Kepada para pengajar yang mengalami permasalahan-permasalahan seperti rendahnya 

hasil belajar dan rendahnya sikap ilmiah mahasiswa diharapkan mencoba menerapkan 

pembelajaran berpendekatan kontekstual sebagai alternatif untuk menurunkan 

miskonsepsi mahasiswa. 

b. Analisis konsepsi awal mahasiswa perlu dilakukan karena konsep awal mahasiswa besar 

kemungkinan mengandung miskonsepsi.  

c. Miskonsepsi ini hendaknya dijadikan sebagai dasar dalam merancang dan 

mengimplementasikan pembelajaran. 
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Abstract 

 

Bahasa guru memberi peran besar dalam proses pembelajaran di kelas. Penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan bentuk tuturan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan 

dengan observasi (pengamatan) dan wawancara dengan beberapa orang siswa. Hasil penelitian ini 

adalah bentuk komunikasi guru dan siswa cenderung memakai jenis tindak tutur basa-basi 

kesantunan positif dan basa-basi dengan kesantuanan negatif, serta kesantunan samar-samar. Di 

antara strategi tersebut salah satunya adalah dengan mencari kesepakatan, bergurau, memberikan 

alasan, kesamaan pengetahuan, meminta maaf dan meminta.  

 

Kata kunci: kesantunan, tuturan, pemeblajaran 

 

A. Pendahuluan 

Menyikapi kehidupan di era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi yang 

sangat cepat menuntut dunia pendidikan harus banting stir dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. Salah satunya adalah proses pembelajaran bahasa Indonesia. Sebagai salah satu 

mata pelajaran wajib di sekolah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia harus berorientasi 

pada peningkatan kualitas siswa dalam berkomunikasi dan kemampuan menghargai manusia 

serta nilai-nilai kemanusiaan. Disamping itu, kompetensi guru juga menjadi hal yang sangat 

signifikan dalam mewujudkan  tujuan pembelajaran bahasa dan satra Indonesia. 

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia meliputi keterampilan peserta didik dalam 

berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan menyampaikan informasi, pikiran, dan 

perasaan. Keterampilan ini berperan penting bagi pengembangan diri peserta didik agar dapat 

tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkepribadian. 

Selain itu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya serta siap mengambil 

bagian dalam pembangunan nasional. Tidak kalah pentingnya adalah mampu bersaing dengan 

situasi dan kondisi apa pun. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu konsep pengajaran bahasa secara 

santun untuk membina cara berbahasa siswa yang beretika dan santun serta mampu bersinergi 

dengan kondisi saat ini. Hal ini diharapkan mampu menciptakan kondisi kehidupan nyata dalam 

pembelajaran bahasa di kelas. Sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat langsung dari 

mailto:aidasumardi@gmail.com
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proses yang mereka alami. Apa bentuk kesantunan berbahasa dan teknik pembelajaran lain akan 

dijabarkan secara rinci pada scenario pembelajaran pada bab II. 

 

B. Landasan Teori 

1. Belajar Mengajar 

 Belajar mengajar merupakan suatu kegiatan mentransfer ilmu dan mendidik manusia 

menjadi tahu dan mengalami perubahan tingkah laku. Dalam hal ini hasil dari belajar mengajar 

adalah nilai pendidikan atau nilai tingkah laku pada anak didik. Hal ini rekevan dengan pedapat 

Jamarah dan Zain (2010: 1) belajar mengajar adalah suatu kegiatan interaksi yang terjadi antara 

guru dengan anak didik untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum belajar 

mengajar dilakukan. Menurut penjelasan tersebut dapat disimpulkan belajar mengajar 

merupakan interaksi guru dan murid  untuk mencapai tujuan tertentu yaitu perubahan tingkah 

laku anak didik. 

Dalam hal interaksi guru dengan murid dapat dilihat pada sikap dan kesantunan 

berbahasa guru dan murid ketika belajar mengajar sedang berlangsung. Kesantunan berbahasa 

guru dan murid ini terlihat pada tuturan, sikap, mimik dan gerak. Berbicara kesantunan 

berbahasa dalam pembelajaran maka yang pertama harus santun berbahasa adalah guru. 

Bagaimana guru berbahasa maka akan ditiru oleh siswa.  

 

2. Kesantunan Berbahasa 

Kesantunan berbahasa merupakan kemampuan memahami bahasa dan menggunakan 

bahasa dengan sikap dan perilaku sesuai konteks. Tujuan utama kesantunan berbahasa adalah 

memperlancar komunikasi. Hal ini relevan dengan pendapat Pranowo dalam Chaer (2010:62) 

yang menyatakan bahwa tuturan akan terasa santun apabila memperhatikan enam hal yaitu:      

(1) Menjaga suasana perasaan lawan tutur sehingga dia berkenan bertutur dengan kita. (2) 

Mempertemukan perasaan kita dengan lawan tutur sehingga isi tuturan sama-sama dikehendaki 

karena sama-sama diinginkan. (3) Menjaga agar tuturan dapat diterima oleh lawan tutur karena 

dia sedang berkenan di hati. (4) Menjaga agar dalam tuturan terlihat ketidakmampuan penutur di 

hadapan lawan tutur. (5) Menjaga agar dalam tuturan selalu terlihat posisi lawan tutur selalu 

berada pada posisi yang lebih tinggi. (6) Menjaga agar dalam tuturan selalu terlihat bahwa apa 

yang dikatakan kepada lawan tutur juga dirasakan oleh penutur. 

  Menurut Agustina dan Chaer (2004:172) tatacara berbahasa sangat penting diperhatikan 

para peserta komunikasi (komunikator dan komunikan) demi kelancaran komunikasi. Oleh 

karena itu, masalah tatacara berbahasa ini harus mendapatkan perhatian, terutama dalam proses 

belajar mengajar bahasa. Dengan mengetahui tatacara berbahasa diharapkan orang lebih bisa 
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memahami pesan yang disampaikan dalam komunikasi karena tatacara berbahasa bertujuan 

mengatur serangkaian hal berikut. 

a. Apa yang sebaiknya dikatakan pada waktu dan keadaan tertentu.  

b. Ragam bahasa apa yang sewajarnya dipakai dalam situasi tertentu. 

c. Kapan dan bagaimana giliran berbicara dan pembicaraan sela diterapkan.  

d. Bagaimana mengatur kenyaringan suara ketika berbicara. 

e. Bagaimana sikap dan gerak-gerik keika berbicara. 

f. Kapan harus diam dan mengakhiri pembicaraan.  

Agustina dan Chaer (2004:173) juga menjelaskan tatacara berbahasa seseorang 

dipengaruhi norma-norma budaya suku bangsa atau kelompok masyarakat tertentu. Tatacara 

berbahasa orang Inggris berbeda dengan tatacara berbahasa orang Amerika meskipun mereka 

sama-sama berbahasa Inggris. Begitu juga, tatacara berbahasa orang Jawa berbeda dengan 

tatacara berbahasa orang Batak meskipun mereka sama-sama berbahasa Indonesia. Hal ini 

menunjukkan bahwa kebudayaan yang sudah mendarah daging pada diri seseorang berpengaruh 

pada pola berbahasanya. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari atau memahami norma-norma 

budaya sebelum atau di samping mempelajari bahasa. Sebab, tatacara berbahasa yang mengikuti 

norma-norma budaya akan menghasilkan kesantunan berbahasa. Selain budaya, faktor- faktor 

sosial seperti status sosial, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan juga mempengaruhi 

pembentukan kesantunan berbahasa 

 

3. Tindak Tutur 

Menurut Austin (dalam Syahrul, 2008:32) tindak tutur dibagi dalam tiga kategori, yaitu:  

a. Tindak tutur lokusi adalah melakukan tindakan untuk melakukan sesuatu (makna 

referensi). Contoh: ‘Saya lapar’, seseorang mengartikan ‘Saya’ sebagai orang pertama 

tunggal (si penutur), dan ‘lapar’ mengacu pada ‘perut kosong dan perlu diisi’, tanpa 

bermaksud untuk meminta makanan.  

b. Tindak tutur ilokusi adalah melakukan tindakan mengatakan sesuatu yang menimbulkan 

perintah, pujian, ejekkan, keluhan, janji, dan sebagainya.contoh: Contoh lain: “ Sudah 

hampir pukul tujuh.” Kalimat di atas bila dituturkan oleh seorang suami kepada istrinya di 

pagi hari, selain memberi informasi tentang waktu, juga berisi tindakan yaitu 

mengingatkan si istri bahwa si suami harus segera berangkat ke kantor, jadi minta 

disediakan sarapan. Oleh karena itu, si istri akan menjawab mungkin seperti kalimat 

berikut, “Ya Pak! Sebentar lagi sarapan siap.” 
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c. Tindak tutur perlokusi adalah melakukan tindakan mengatakan sesuatu yang memberi efek 

atau hasil dari ujaran terhadap pendengar. Contoh: Contoh: ‘Saya lapar’, yang dituturkan 

oleh si penutur menimbulkan efek kepada pendengar, yaitu dengan reaksi memberikan atau 

menawarkan makanan kepada penutur. 

Selanjutnya, Searle (dalam Syahrul, 2008:32) menggolongkan tindak tutur ilokusi itu ke 

dalam lima macam bentuk tuturan yang masing-masing memiliki fungsi komunikatif. Kelima 

macam bentuk tuturan yang menunjukkan fungsi itu dapat dirangkum sebagai berikut: 

a. Tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan permintaan 

agar mitra tutur melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 

b. Tindak tutur asertif merupakan tindak tutur yang berfungsi  menyatakan sesuatu agar dapat 

dinilai baik atau tidaknya. 

c. Tindak tutur komisif  merupakan tindak tutur yang berfungsi  menyatakan sesuatu 

menunjukkan bahwa penutur sedikit banyak terikat pada suatu tindakan di masa depan. 

d. Tindak tutur ekspresif merupakan tindak tutur yang berfungsi  menyatakan sesuatu yang 

mencerminkan sikap psikologi penutur terhadap keadaan. 

e. Tindak tutur deklarasi merupakan tindak tutur yang berfungsi  menyatakan sesuatu yang 

menunjukkan kekecewaan, tidak suka, dan rasa senang. 

 

4. Modalitas Bahasa Indonesia 

Modalitas adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap 

hal yang dibicarakan, yakni mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa, atau sikap terhadap lawan 

bicaranya. Sikap ini dapat berupa pernyataan, kemungkinan, kinginan, atau keizinan. Dalam 

bahasa Indonesia modalitas dinyatakan secara leksikal (Chaer, 1994: 262). 

 

C. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian bahasa yang  mengungkapkan fenomena-fenomena 

kebahasaan, terutama bentuk tuturan guru di kelas. Penelitian ini tergolong pada penelitian 

kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk menggambarkan 

sejelas-jelasnya tentang objek yang diteliti, serta menggambarkan data secara keseluruhan, 

sistematis, dan akurat.  
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D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Proses belajar mengajar merupakan faktor penentu pembelajaran untuk mewujudkan 

manusia yang cerdas dan berakhlak. Guru dan siswa sebagai komponen yang berinteraksi dalam 

pembelajaran harus mampu berkomunikasi dengan baik. Guru sebagai fasilitator pembelajaran 

harus bisa mengarahkan siswa sehingga siswa dapat memahami pembelajaran yang diikutinya. 

Hal ini dapat terwujud dengan bahasa yang sopan dan pengelolaan kelas yang bagus. Bagaimana 

guru berbicara, bagaimana guru mendidik siswa santun berbicara dan bagaimana etika berbaicara 

yang sopan dan santun akan terlihata pada skenario pembelajaran berikut. 

SKENARIO PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar : Memberikan Kritikan terhadap informasi dari media    

                                                  cetak atau  

                                                  elektronik 

Kelas/ Semester  : X/ 2 

Standar Kompetensi  : mengungkapkan komentar terhadap informasi dari  

                                                  berbagi sumber 

Indikator   : a. Mendata informasi dari sebuah artikel dengan  

                                                      mencantumkan Sumbernya. 

      b. Mengidentifikasi pokok permasalahan yang terdapat  

                                                      dalam artikel 

      c. memberikan kritikan dengan alasan yang tepat dan  

                                                      logis.   

A. Kegiatan Awal Pembelajaran 

Urutan 

berbicara 

Isi Pembicaraan Ket 

Guru  Assalamualaikum!  

Siswa  Waalaikumsalam. Kemudian ketua kelas berdiri menyiapkan 

teman-temannyadan memberi laporan kepada guru. Seluruh 

siswa! Siap gerak. Lapor! Kelas X-1, jumlah 25 orang, hadir 

lengkap, siap mengikuti pembelajaran. Laporan selesai! 

 

Guru Laksanakan!  

Siswa  Ketua kelas menjawab melanjutkan tugasnya. Sebelum belajar 

marilah kita berdoa, berdoa mulai! Kepada ibu guru, ucapkan 

salam! Istirahat gerak!  

 

Guru Apa kabar hari ini? Semua sehat?  

Siswa Baik Buk. Alhamdulilah sehat. Dengan semangat semua siswa 

berbicara  menjawab sapaan guru.  

 

Guru Alhamdulilah ya, semua baik dan sehat. Semoga kebaikan dan 

kesehatan senantiasa menemani kita pada hari ini dan berikutnya. 

Baik. Pertemuan kemarin kamu telah membaca artikel dan 

menidentifikasi pokok-pokok permasalahan dalam artikel. Sudah 

selesai semua identifikasi pokok-pokok masalah terserbut? 

 

Siswa Sudah Buk!   

Guru Bagus, semua mengerti ya.  Baik  sekarang kita lanjutkan materi 

berikutnya yaitu memberikan kritikan terhadap isi artikel. Apa 

yang dimaksud dengan kritikan? 

 

Siswa 1 Saya Buk! Menurut saya kritik merupakan menyampaikan  
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komentar kepada  orang. 

Guru Bagus. Bagaimana yang lain?  

Siswa 2 Saya Buk. Menanggapi sesuatu.   

Guru Ya,boleh. Ada yang bisa melengkapi?  

Siswa 3 Saya Buk. Mengkritik adalah memberikan masukan atau 

tanggapan terhadap suatu hal dengan alasan yang jelas dan bahasa 

yang tidak menyinggung objek  yang kita kritik.  

 

Guru Ya, tepat sekali jawabanmu. Jadi, kata mengkritik adalah 

memberikan tanggapan dan  pertimbangan baik buruknya suatu 

hal dengan alasan yang  tepat. Tadi, temanmu S3 mengatakan 

bahasa yang digunakan tidak menyinggung. Apa maksudnya? 

 

Siswa 2 Saya Buk.  

Guru S2, kamu tadi sudah berbicara. Sekarang kita beri kesempatan 

kepada teman  yang lain ya! Baik,  siapa ingin menjelaskan?(6) 

 

Siswa 4 Saya Buk. Mengkritik itu kita berbicara, jadi, pada saat kita 

berbicara maka  kita harus menggunakan diksi dan bahasa yang 

sopan sehingga kritikan yang kita berikan tidak  menyebabkan 

orang sakit hati.   

 

Guru Ya,benar. Jadi, dalam menyampaikan kritikan ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan. Pertama, memberikan kritik dengan 

alasan yang logis dan solusi yang tepat. Kedua, menyampaikan 

kritikan dengan bahasa yang sopan. Baik,   ada pertanyaan?(7) 

 

Siswa 5 Iya buk. Apa contoh bahasa kritik yang sopan Buk?  

Gurui Ya, pertanyaan yang bagus. Baik, ini contoh mengkriktik yang 

sopan. Tiba-tiba siswa menyela pembicaraan………!  

 

Siswa 6 Maaf Buk, saya mau memberi contoh mengkritik yang sopan?  

Guru Ya, bagus S6. Silahkan!  

Siswa 6 “Menurut saya gelang Rafi bagus. Akan tetapi Rafi seharusnya 

tidak memakai gelang itu ke  sekolah karena sebagai siswa harus 

berpenampilan Rapi.” 

 

Guru Bagus S6. Ya, kalimat yang disampaikan temanmu tadi 

menjelaskan kritikan terhadap Rafi yang memakai gelang yang 

tidak cocok dipakai ke sekolah. Pada  kalimat tersebut terlihat kata 

kunci bagus, seharusnya, dan rapi yang menunjukkan bahasa 

yang sopan dan berterima. Baik. Masih ada pertanyaan? 

 

Siswa  Tidak Buk.   

Guru Bisa dipahami ya. Baik, sekarang kerjakan tugas memberikan 

kritikan terhadap   isi artikel.  

 

Siswa  Baik Buk.  

 

 

  

B. Kegiatan Inti Pembelajaran 

Urutan 

berbicara 

Isi Pembicaraan Ket 

Guru Baik. Siapa yang ingin memberikan kritikan pertama?  

Siswa 8 Saya Buk. Menurut saya artikelnya bagus, Gusdur memang pantas 

diberi gelar pahlawan nasional karena jasa beliau sangat besar 

untuk Negara. Baik dalam bidang agama maupun   kesatuan 

daerah se-nusantara. 

 

Guru  Bagus kritikannya. Berarti menurut S8 Gusdur berhak mendapat 

gelar  pahlawan nasional  karena  jasa-jasanya. Bagaimana dengan 

yang lain? 

 

Siswa 9 Saya Buk. Menurut saya artikel tersebut belum menjelaskan  
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dengan rinci alasan pemberian gelar pahlawan nasional. Menurut 

saya, perlu pertimbangan lebih lanjut untuk memberi gelar 

pahlawan nasional kepada Gusdur, karena alasan pemberian gelar 

tersebut tidak jelas. Bicaramengenai jasa terhadap bangsa, itu 

sudah tugas beliau sebagai kepala negara untuk meningkatkan  

persatuan dan kesatuan bangsa, dan lain sebagainya. 

Guru Ya, bagus argumennya. Ada pandangan yang berbeda?  

Siswa Bertepuk tangan dan suasana aga riuh mendengar kritikan S9.  

Guru Halo, bisa dilanjutkan. Baik, siapa lagi yang akan menyampaikan 

kritikannnya? Silahkan S16! 

 

Siswa Sesuai dengan definisi kata pahlawan yang bermakna berani dan 

rela berkorban demi kebenaran. Maka menurut hemat saya apa 

yang disampaikan dalam artikel tersebut saya setuju  

bahwasanya Gusdur diberi gelar pahlawan nasional. Karena, 

Gusdur memang seorang pemberani dan rela berkorban demi 

kebenaran. Kita bisa melihat bagaimana sabarnya beliau dituduh 

pindah agama, bagaimana mampunya menciptakan kerukunan 

antar umat beragama. Selain itu, Gusdur tipe negarawan yang 

terbuka dan merakyat. Ini juga didukung dengan slogan Gusdur 

“Itu aja kok repot”. 

 

Siswa Bertepuk tangan dan suasana kembali riuh mendengar kritikan 

S16. 

 

Guru Ya, kritikan yang bagus dan terarah dengan merujuk pada makna 

kata. Perkembangan yang bagus. Sekarang giliran S22, dari tadi 

kita belum mendengar suaranya. Silahkan! 

 

Siswa 22 Baik Buk. Saya sudah membaca artikel dan mendengar kritikan 

teman-teman dengan baik. Jadi, pada kesempatan ini saya punya 

pandangan lain Buk. Apalah arti sebuah nama/ gelar buk. Apakah 

gelar itu memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan 

bangsa ke depan.  

Jika ya 1000 gelar pun silahkan diberikan. Tetapi, jika tidak 

sudahlah. Pemerintah ya konsentrasi pada pembangunan bangsa. 

Jika ada pejabat yang meninggal kalaupun akan diberi gelar. Ya 

gelar tanda jasa pengabdian saja. Sejatinya, pahlawan nasional 

tidak akan pernah tergantikan dengan pahlawan yang telah 

mengantar Indonesia pada proklamasi kemerdekaan  tahun 1945. 

 

Siswa  Bertepuk tangan dan suasana riuh terdengar heboh di kelas.   

Guru Sudah……sudah……  Bagus ya argumen S22. Ya, S22 mengambil 

jalan tengah untuk kepentingan bersama boleh lah. Baik, tidak 

terasa beragam kritikan telah kamu sampaikan dan   sudah 

mengikuti ketentuan yang ada. Walaupun tidak semua 

menyampaikan kritikan, penampilan teman-temanmu tadi sudah 

bisa mewakilkan kalau kamu sudah bisa memahami memberikan 

kritikan terhadap isi artikel.  

 

 

C. Kegiatan Akhir Pembelajaran 

Urutan 

Berbicara 

Isi Pembicaraan ket 

Guru Baik. Firman, sebutkan kesimpulan pelajaran kita hari ini!(8)  

Siswa  Ya, Buk. simpulan pelajaran hari ini diantaranya, mengkritik 

adalah memberikan tanggapan dan baik buruknya suatu hal 

dengan alasan yang tepat. Pada saat memberikan kritikan kita 

harus menggunakan bahasa yang sopan dengan diksi yang tepat. 

Sudah buk. 
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Guru Ya, benar demikian simpulan pelajaran kita hari ini. Nah, hal-hal 

yang disampaikan Firman tadi tidak hanya kita laksanakan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah tetapi dimana saja kita 

berada. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menggunakan 

bahasa yang sopan, sesuaikan konteks dimana kamu berada dan 

dengan siapa berbicara. Jika ada suatu hal yang tidak kamu suka 

atau sesuatu yang ingin disampaikan ungkapkan dengan jelas dan 

alasan yang tepat serta bahasa yang sopan. Baik, sampai di sini 

pembelajaran kita hari ini. Pertemuan berikut baca KD 9 tentang 

membaca tabel. Silahkan ketua disiapkan. (9) 

 

Siswa Seluruh siswa! Siap gerak. Lapor! Pembelajaran telah 

dilaksanaknakan. Laporan selesai! 

 

Guru Bubarkan!  

Siswa Setelah belajar ucapkan hamdalah. Kepada ibu guru ucapkan 

salam. Setelah diistirahatkan, dari bangku paling kanan berturut-

turut menyalami ibu guru. Istirahat gerak. Kerjakan! 

Siswa bergiliran menyalami guru, setelah bersalaman guru 

meninggalkan kelas dengan  mengucapkan salam.    

 

Guru Waalaikumsalam, wr. wb  

 

Berdasarkan temuan penelitian di atas terlihat bahwa kelancaran guru dalam berbahasa 

dan berinteraksi dengan siswa memberikan respon baik terhadap siswa. Merujuk pada skenario 

awal kegiatan pembelajaran di atas, guru berusaha untuk berada dalam suatu konteks komunikasi 

dengan siswa. Pada tuturan (1) Assalamualaikum! guru menggunakan tindak tutur ilokusi 

sebagaimana wajarnya guru masuk ruangan kelas dan siswa pun menajwab salam guru. Guru 

memulainya dengan mengucapkan salam dan bertindak sebagi mitra yang penuh perhatian 

terhadap kondisi siswanya. Tindak tutur ini akan menghadirkan suasana awal yang nyaman dan 

menyenangkan saat pelajaran akan di mulai. Hal ini juga dikuatkan pada tuturan (2) 

Laksanakan!,  

(3) Apa kabar hari ini? Semua sehat? dan (4) Alhamdulilah ya, semua baik dan sehat. 

Semoga kebaikan dan kesehatan senantiasa menemani  kita pada hari ini dan berikutnya. Baik. 

Pertemuan kemarin kamu telah membaca artikel dan menidentifikasi pokok-pokok permasalahan 

dalam artikel. Sudah selesai semua identifikasi  pokok-pokok masalah terserbut? Hal ini akan 

membuat siswa lebih termotivasi dan semangat dalam belajar.  

Pada tuturan (5) Baik  sekarang kita masuk materi berikutnya yaitu memberikan kritikan 

terhadap isi artikel. Apa yang dimaksud dengan kritikan? Guru menggunakan kata ganti kita, 

untuk menunjukkan kesamaan konvensi dan kesamaan pengetahuan dengan para siswanya. Hal 

ini akan membuat jarak sosial antara guru dan siswa akan semakin menurun dan menjadi kuat. 

Perlokusinya adalah siswa akan merasa diperlakukan sebagai mitra, sehingga rasa cemas dan 

rasa takut terhadap guru yang pada dasarnya memiliki power akan berkurang. Hal ini membuat 
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mereka tidak memiliki rasa canggung dan berkemungkinan untuk tidak malu-malu dalam 

mengeluarkan pendapat karena merasa berada dalam identitas kelompok yang sama. 

Pada tuturan (6) S2, kamu tadi sudah berbicara. Sekarang kita beri kesempatan kepada 

teman yang lain ya! Baik,  siapa ingin menjelaskan? Guru menggunakan strategi kesantuanan. 

Pada tuturan ini guru memperlihatkan powernya sebagai seorang guru dan punya wewenang. 

Dengan begitu, tuturan tersebut memberikan efek penguatan daya ilokusi sehingga tuturan terasa 

santun. Pada tuturan (7) Baik, ada pertanyaan? Guru mengizinkan siswa mengajukan pertanyaan 

sesuai materi yang dibahas. Guru mempersilahkan siswa mempertanyakan materi yang belum 

dipahami. Tindakan guru ini dinamakan tindakan direktif yang berfungsi pengizinan terhadap 

lawan tutur.  

Modalitas bagus, tepat sekali jawabanmu, dan ya boleh menunjukan penggunaan tindak 

direktif oleh guru. Hal itu terkait dengan respon guru terhadap jawaban siswa. Penggunaan 

modalitas bagus, tepat sekali jawabanmu, dan ya boleh merupakan ekspresi kesantunan tindak 

tutur ekspresif memuji. Dengan demikian tuturan yang muncul dalam situasi tutur tersebut 

memberikan efek pelunakan daya ilokusi sehingga terasa santun. Tindak tutur ekspresif memuji 

tersebut juga mengurangi tingkat kekuasaan guru serta mendekatkan jara sosial guru dan siswa.  

Skenario pada inti pembelajaran lebih banyak memunculkan tindak tutur ekspresif yang 

merupakan ekspresi kesantunan memuji. Modalitas yang digunakan adalah bagus kritikannya, 

bagus argumennya, boleh lah. Dengan demikian tuturan yang muncul dalam situasi tutur 

tersebut memberikan efek pelunakan daya ilokusi sehingga terasa santun. Tindak tutur ekpresif 

memuji tersebut juga mnegurangi tingkat kekuasaan guru serta memperdekat jara sosial guru-

siswa. Pada kata halo bisa dilanjutkan, dan sudah-sudah menunjukan guru memperlihatkan 

powernya sebagai seorang mitra tutur yang lebih tua atau lebih tau. Strategi bertutur ini 

merupakan strategi bertutur tidak langsung tanpa basa-basi dengan maksud menggunakan ironi 

sekaligus memberitahu bahwa kelas tersebut tidak dalam keadaan tertib. Dengan adanya strategi 

ini diharapkan siswa dapat melakukan perlokusi sebagai efek dari tuturan tersebut. 

Skenario pada akhir pembelajaran pada tuturan (8) Baik. Firman, sebutkan kesimpulan 

pelajaran kita hari ini! Guru meminta siswa menyimpulkan pelajaran. Modalitas yang 

digunakana adalah sebutkan  yang memberi efek pelunakan daya ilokusi sehingga tuturan terasa 

santun. Pada kalimat (9) Ya, benar demikian simpulan pelajaran kita hari ini. Nah, hal-hal yang 

disampaikan Firman tadi tidak hanya kita laksanakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 

sekolah tetapi dimana saja kita berada. Dalam kehidupan sehari-hari kamu harus menggunakan 

bahasa yang sopan, sesuaikan konteks dimana kamu berada dan dengan siapa berbicara. Jika 

ada suatu hal yang tidak kamu suka atau sesuatu yang ingin disampaikan ungkapkan dengan 
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jelas dan alasan  yang tepat serta bahasa yang sopan. Baik, sampai di sini pembelajaran kita 

hari ini. Pertemuan berikut baca KD 9 tentang membaca tabel. Guru memberikan nasihat pada 

siswa. Walaupun itu merupakan refleksi dan aplikasi dari pembelajaran untuk siswa namun itu 

merupakan tindak kesantunan menasihati. Dalam hal ini kesantunan menasihati dengan bahasa 

yang santun akan memberi efek pendidikan dan moral pada siswa melalui materi pembelajaran. 

Penggunaan kata kita dalam refleksi pembelajaran memberikan efek pelunakan daya ilokusi 

sehingga tuturan terasa santun dan siswa dapat memahami bahwa berbahasa sopan dan santun itu 

merupakan suatu sikap dimana saja berada. .  

 

E. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Dalam proses belajar mengajar guru memegang peranan penting dalam kesuksesan 

pencapain tujuan pembelajaran. Salah satu langkahnya adalah kelancaran guru dalam berbahasa 

dan berinteraksi dengan siswa sehingga siswa memberikan respon baik terhadap guru. Selain itu, 

kepiawaian guru dalam mengolah kata juga membuat senang dan memotivasi siswa  untuk 

semangat dalam belajar Meskipun percakapan di dalam kelas secara umum dikatakan formal dan 

transaksional, di dalam interaksi pembelajaran percakapan guru dan siswa juga bersifat 

interaksiaonal. Artinya tidak selamanya pembelajaran di dalam kelas berwujud transaksional. 

Konteks pembelajaran memberikan dampak tersendiri di dalam pemilihan kesantunan berbahasa. 

Suara guru yang tenang, penuh wibawa, guru yang suka humor, intonasi suara yang kadang 

meninggi dan merendah dan karakter siswa dalam menerima pembelajaran merupakan faktor 

penentu dalam pemilihan kesantunan berbahasa.  

Berdasarkan analisis skenario pembelajaran ditemukan bahwa dalam komunikasi kelas 

guru dan siswa cenderung memakai jenis tindak tutur basa-basi kesantunan positif dan basa-basi 

dengan kesantuanan negatif, serta kesantunan samar-samar. Di antara strategi tersebut salah 

satunya adalah dengan mencari kesepakatan, bergurau, memberikan alasan, kesamaan 

pengetahuan, meminta maaf dan meminta.  

 

2. Saran 

Dengan adanya makalah ini penulis berharap para guru bahasa Indonesia menggunakan 

pendekatan pragmatik dalam proses belajar mengajar. Selain itu, penulis juga menyarankan 

kepada semua guru untuk menggunakan pendekatan pragmatik dalam proses belajar mengajar 

agar pembelejaran terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan menciptakan manusia yang 

cerdas dan bermoral.  
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Abstract 

 

The purpose of the development is to define the product development process (teaching materials) 

wrote in college through learning strategies which oriented in student activities. The concept of 

developing teaching materials is modular teaching materials namely Menulis Kreatif.  Research 

and development is using research and development methodology to adapt the model 

development of Bolitho Jolly and Tessmer. Based on that research, to obtain eligibility 

information materials, expert validation trials conducted one-to-one, small group and field tests 

(field-test) is needed. The concept of validation material for the content of teaching materials 

designed and then validated. Validation need to be done in order to assess the feasibility of the 

material, linguistic, “grafitication” by using a 5-scale questionnaire by experts. Teaching 

materials that have been completed will be field tested. Data in field tests (field-test) was obtained 

through a written test. The Subjects in this limited field test taken from 29 students. In the process 

of analyzing the results of expert validation module, therefore Menulis Kreatif teaching materials 

developed can be categorized as good or decent. Thus, Menulis Kreatif module can be used as a 

medium of learning in a creative writing student oriented student activities. 

 

Keywords: development, instructional materials, creative writing. 
 
 

A. Pendahuluan 
 

Kemampuan menulis merupakan kemampuan individu yang diperoleh secara mandiri dan 

bervariasi. Dalam kegiatan menulis, tidak dapat dilakukan dengan hanya satu kali menulis. Pada 

dasarnya setiap proses penulisan yang dilakukan dengan berbagai tahapan. Melalui proses 

penulisan dari tahap persiapan awal hingga proses proses penyuntingan. Pada kegiatan menulis 

mahasiswa biasanya menulis berdasarkan pengalaman dan kemampuan dasarnya. Mahasiswa 

yang memiliki gagasan, ide, atau yang wawasannya terbuka memiliki banyak peluang untuk 

mendapatkan informasi/bahan dan akan cenderung lebih kreatif dan inovatif. Oleh karena itu, 

menulis membutuhkan latihan dan proses untuk meningkatkan kemampuan menulis. 

Menulis membutuhkan kreativitas penulisnya. Maksudnya, penulis harus mampu  

mengembangkan ide dan gagasan yang ada dipikirannya dalam bentuk tulisan. Tulisan yang 

sistematis, tepat dan sesuai yaitu berupa pesan yang akan disampaikan kepada pembaca. 

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Pardiyono (2012:1) menulis adalah kegiatan 

menuangkan pesan melalui suatu teks tertulis untuk dibaca oleh orang lain. Menulis merupakan 

kegiatan menyampaikan pesan kepada orang lain dalam bentuk tulisan. Pesan tersebut dapat 

berupa informasi, pengetahuan, cerita, gagasan, ide, pembahasan tentang suatu hal dan 
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sebagainya. 

Kegiatan menulis berupa penyampaiaan gagasan melalui tulisan. Pada prosesnya 

mahasiswa cenderung mengalami hambatan dalam menulis. Hal ini disebabkan kurangnya 

informasi dan pengetahuan tentang topik yang akan dituliskan. Kurangnya kemampuan 

mengidentifikasi topik dalam sebuah tema penulisan dan kurangnya kemampuan untuk 

menjabarkan ide menjadi tulisan. Mahasiswa terjebak dalam ide dan pikiran mereka yang sulit 

untuk diungkapkan dalam bentuk tulisan. Padahal ide kreatif, dan inovatif sudah muncul namun 

sulit untuk disalurkan melalui tulisan.  

Berdasarakan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah yang tepat bagi mahasiswa untuk 

membantu mereka dalam kegiatan menulis.  Dibutuhkan inovasi dalam pembelajaran agar 

mampu mengubah pola pikir yang awalnya cenderung pasif menjadi lebih aktif dan kreatif. Oleh 

karena itu, dibutuhkan pengembangan bahan ajar agar dapat menciptakan suasana belajar yang 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Pengembangan bahan ajar adalah salah satu bentuk usaha 

untuk mencapai inovasi dalam pembelajaran. Hal ini maksudnya menemukan ide maupun 

gagasan yang kreatif untuk menghasilkan sebuah produk baru (bahan ajar) yang lebih efektif. 

Dalam aspek lain menguji keefektifan dari sebuah bahan ajar, metode, model (yang berupa 

produk) yang telah ada saat ini sangat diperlukan agar adanya inovasi dalam pembelajaran. Hal 

ini merupakan bentuk pembaruan atau perubahan. Hal ini dapat berupa, ide, gagsan atau praktik 

yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru (Daryanto, 2012:178).  

Melalui pengembangan bahan ajar (modul) diharapkan mahasiswa dapat belajar mandiri. 

Dengan demikian, akan membantu meningkatkan keterampilan menulis mahasiswa khususnya. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Grafura (2012: 9—10) pada proses belajar mengajar 

hendaknya aktivitas belajar berpusat pada mahasiswa (student  centered instruction). Proses 

pembelajaran yang juga mengacu pada situated-learning yaitu pembelajaran yang terjadi pada 

kehidupan nyata, atau menghadapi tugas, dan penerapannya berdasarkan kehidupan sehari-hari. 

Dalam hal ini guru atau dosen, bukan sebagai sumber belajar utama, melainkan melalui proses 

pembelajaran yang dilakukan mahasiswa. 

Bahan ajar adalah segala sesuatu dapat berupa informasi, alat maupun teks yang disusun 

secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta 

didik. Segala bahan tersebut yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Contohnya, buku pelajaran, modul, 

handout, LKS, model atau maker, bahan ajar audio, bahan ajar interaktif dan sebagainya. Bahan 

ajar yang dipersiapkan secara matang untuk proses pembelajaran di kelas. Hal ini bertujuan untuk 

membantu pembelajar menerima dan memahami materi yang diajarkan. Selain iitu, dapat 
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membantu  memperoleh kemampuan sesuai kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran 

(Prastowo, 2011:17). 

Proses pengembangan bahan ajar menulis merupakan proses pengembangan yang 

memerlukan langkah-langkah tertentu yang spesifik. Menurut Tomlinson (1998:2) 

pengembangan bahan ajar adalah mengacu dengan apa yang dilakukan penulis, guru, dosen untuk 

menyediakan sumber-sumber belajar pada proses pembelajaran di kelas. Mengeksplorasi segala 

sesuatu yang ada di sekitar dengan cara semaksimal mungkin untuk memperoleh bahan ajar yang 

berkualitas. Bahan ajar tersebut dapat berupa buku, bahan ajar untuk bercerita, membaca puisi 

atau pun penggunaan bahan ajar lainnya pada pembelajaran.  

  Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan dengan seksama dan terencana. Konsepnya 

akan menjawab bagaimana rancangan pengembangan bahan ajar menulis di perguruan tinggi 

melalui strategi pembelajaran yang berbasis akitvitas mahasiswa? Langkah dan tahapan yang 

dapat dilakukan untuk menyusun bahan ajar. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah 

menjelaskan rancangan pengembangan bahan ajar menulis diperguruan tinggi melalui strategi 

pembelajaran berbasis aktivitas mahasiswa sehingga dapat meningkatkan kemampuan menulis 

kreatif. Selain itu, juga dapat memberikan informasi pengembangan bahan ajar yang dapat 

dilakukan dalam aktivitas belajar ditingkat perguruan tinggi.  

Proses strategi pembelajaran berbasis aktivitas ini menekankan pada aspek keaktifan 

mahasiswa dikelas. Dalam hal ini dengan penggunaan modul menulis, mahasiswa dapat belajar 

menulis secara mandiri dan berkelanjutan. Strategi yang tepat dapat mempengaruhi hasil dan 

kemampuan pemahaman mahasiswa. Menurut Sanjaya (2006: 126) strategi pembelajaran 

merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan 

pemanfaatan sebagai sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran. Dalam aspek lain strategi 

disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, arah dari semua keputusan penyusunan 

strategi adalah pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, strategi yang sesuai dan terencana mampu 

memberikan pengaruh positif dalam pembelajaran.  

Strategi pembelajaran berbasis aktivitas dalam hal ini adalah memperoleh pengalaman 

tertentu dalam sebuah pembelajaran. Pengalaman yang memberikan informasi dan manfaat 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini menekankan pada aspek harus 

mendorong aktivitas mahasiswa di dalam kelas dapat terlaksana secara mandiri dan terarah. 

Aktivitas yang dimaksud tidak terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas 

yang bersifat psikis seperti aktivitas mental (Sanjaya, 2006: 132). 

Berdasarkan hal tersebut,  strategi pembelajaran berbasis aktivitas sesuai dengan 

hakikatnya, yaitu belajar yang menekankan pada  aktivitas mandiri yang dilakuakn mahasiswa 
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dengan bantuan bahan ajar berupa modul menulis kreatif.  Proses pembelajaran adalah proses 

yang mengembangakan seluruh potensi mahasiswa. Proses pembelajaran yang menyenangkan, 

menarik akan memberikan motivasi tersendiri. Dalam hal ini strategi pembelajaran aktivitas 

menekankan pada proses sebagai berikut. 1) mahasiswa dapat langsung terlibat secara fisik, 

mental, emosional maupun intelektual dalam setiap proses pembelajaran. Misalnya dalam aspek 

menentukan tema atau topik dalam sebuah karangan narasi. Merancang dan menentukan 

kerangka narasi berdasarkan modul dan menyalurkan ide mereka dengan kreatif dan bebas. 3) 

mahasiswa belajar secara langsung (experiential learning). Dalam hal ini mahasiswa secara 

langsung menentukan konsep dan prinsip yang disalurkan berdasarkan pengalaman nyara. 4) 

keterlibatan mahasiswa dalam mencari dan memanfaatkan setiap sumber belajar yang ada, sesuai 

dengan analisi kebutuhan yang akan dilakukan. 5) terjadinya interaksi dua arah antara pengajar 

dan murid, mengenai keinginan dan kebutuhan pengembangan bahan ajar yang dirancang 

sebelumnya. 6) dalam modul, dibuat kriteria peniliaan yang lengkap agar mahasiswa dapat 

mengevaluasi sendiri hasil tulisan yang telah mereka kerjakan. 7) penekanan  pada aktivitas 

mahasiswa secara mandiri dalam menulis dan mengerjakan tugas-tugas tulisan yang sesuai 

dengan tujuan sebelumnya.  

Berdasarkan aspek-aspek dan proses tersebut, proses pembelajaran dengan modul menulis 

kreatif dan strategi pembelajaran berbasis aktivitas mahasiswa dapat memberikan inovasi dalam 

pembelajaran. Proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengimplemetasikan aktivitas berpikir, 

mengkonsep dan mendiskusikan serta menghasilkan tulisan kreatif berdasarkan pengembangan 

modul menulis kreatif.   

     

B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan untuk membuat bahan ajar adalah metode penelitian 

pengembangan. Sugiyono (2011:297) menyatakan penelitian pengembangan adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu atau menguji keefektifan produk 

tertentu. Pada dasarnya tujuan dari penelitian pengembangan  adalah menguji atau menghasilkan 

produk yang bermanfaat, efektif dan tepat untuk proses pembelajaran. Langkah-langkah 

penelitian pengembangan membutuhkan adaptasi dan penyesuaian dengan metode, cara kerja 

dan faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan penelitian.  

Menurut Jolly dan Bolitho (dalam Tomlinson 1998:96—97) langkah-langkah 

pengembangan bahan ajar menulis adalah: 1) melakukan identifikasi kebutuhan yang dibutuhkan 

oleh mahasiswa dan dosen. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan bahan ajar 

yang tepat dan sesuai. 2) melakukan eksplorasi secara menyeluruh mengenai kondisi dan lingkup 
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belajar mengajar. Mengetahui kondisi dan lingkup belajar mempengaruhi terhadap isi dan materi 

bahan ajar. 3) menentukan masalah atau topik yang sesuai keadaan atau lingkungan untuk 

diajarkan kepada mahasiswa. Kesesuaian mengenai masalah dan topik dengan materi 

pembelajaran yang dekat dengan lingkup keadaan mahasiswa.  4) memilih pendekatan, model, 

latihan atau aktivitas yang yang akan digunakan pada proses pembelajaran. Tahap ini adalah 

menentukan materi atau komponen isi bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. 5) menulis atau membuat materi bahan ajar. Merancang dan menyusun materi bahan 

ajar yang sistematis, dengan komponen dan isi yang tepat. 6) evaluasi terhadap bahan ajar yang 

telah diaplikasi dan diterapkan pada proses pembelajaran. Melalui langkah-langkah tersebut 

penelitian pengembangan bahan ajar menulis dapat dilaksanakan secara optimal.  

Pada tahap evaluasi diperlukan tahapan-tahapan lanjutnya yang bertujuan untuk menilai 

atau mengukur hasil pengembangan bahan ajar. Oleh sebab itu, ditambahkan empat tipe evaluasi 

formatif yang dikemukakan oleh Tessmer (1993:16) pada proses pengembangan bahan ajar 

berikut ini, yang dikemukakan oleh yaitu: 

1) Self-evaluation, evaluasi mandiri yang dilakukan oleh peneliti.  

2) Expert review, (uji pakar) dengan memberikan instruksi/pengarahan secara tidak langsung.  

3) One-to-one evaluation, peneliti meminta tanggapan dari mahasiswa secara individu (subjek 

penelitian) sebagai tester. Uji coba dilakukan dengan 3—5  orang secara individu masing-

masing, yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda (kemampuan tinggi, sedang dan 

cukup).  

4) Small group evaluation (evaluasi kelompok kecil). Peneliti mencoba memberikan instruksi 

dengan kelompok kecil mahasiswa. Masing-masing anggota kelompok dapat terdiri 3—4 

orang. Misalnya dalam satu kelas dapat dikelompokkan menjadi 5—6 kelompok.  

5) Field-test (uji lapangan), peneliti melakukan uji coba secara langsung dengan siswa. Uji coba 

ini dapat dilakukan pada satu kelas, misal satu kelas terdiri atas 25—30 orang mahasiswa. 

Melalui pengembangan dua teori di atas, langkah-langkah atau prosedur penelitian 

digambarkan pada bagan di bawah ini. 
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 Bagan 1. Prosedur Penelitian & Pengembangan Bahan Ajar Menulis 

(Diadaptasi Jolly dan Bolitho (dalam Tomlinson 1998:98) danTesmer (1993:15—16)) 

 

Bahan ajar yang dikembangkan melewati tahapan evaluasi yang dilakukan beberapa 

tahap. Melalui metode dan teknik pengumpulan data yang dilakukan, pada penelitian dilakukan 

tahapan analisis kebutuhan, uji validitas, uji kepraktisan dan uji keefektifan. Dengan demikian, 

untuk analisis kebutuhan  dilakukan survei di universitas untuk melihat kebutuhan bahan ajar 

yang diperlukan mahasiswa. 

Dalam sebuah penelitian ini subjek penelitian diambil secara acak. Subjek ditentukan 

secara homogen yaitu mengambil secara acak 1 kelas dari tujuh kelas dalam Mata Kuliah 

Menulis Kreatif (Mahasiswa Semester 4) yang ada dengan mengadakan undian. Prosedur dalam 

penarikan sampel adalah sebagai berikut: 

1) Mendata semua mahasiswa semester 4 yang mengikuti mata kuliah menulis kreatif  

dijadikan subjek penelitian.  

2) Memilih secara acak, satu kelas dari empat dengan cara diundi sehingga didapat 

Reguler 4 A  yang menjadi subjek penelitian. 

3) Jumlah subjek penelitian seluruhnya adalah 29 orang mahasiswa. 

Identifikasi analisis 

kebutuhan 

 
Eksplorasi kebutuhan materi 

 

 
Realisasi kontekstual materi 

 

 
Realisasi pedagogis materi 

 

 
Membuat bahan ajar/materi 

 

 Evaluasi bahan ajar  

 

 
Hasil Pengembangan  

Bahan Ajar 
 

 

Self evaluation 

 

 Expert reviews 

 

 

Revisi 

 

One-to-one 

 

Small group 

 

 
Field test 

 

 

Revisi 

 

Revisi 

 

Revisi 
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Pada penelitian ini dilakukan berbagai teknik untuk mengumpulkan data. Teknik yang 

dilakukan adalah dengan menyebarkan  angket, melakukan wawancara dan tes menulis kreatif. 

Secara rinci digambarkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Tahap Pelaksanaan Teknik Pengumpulan Data 

No. Tahap Pelaksana Teknik Pengumpulan 

1. 

2. 

3. 

4. 

Analisis kebutuhan 

Uji validasi 

Uji praktikalitas 

Efektivitas 

dosen dan mahasiswa 

mahasiswa 

para pakar 

mahasiswa  

Angket dan wawancara 

Angket dan wawancara 

Angket dan wawancara 

Tes menulis kreatif 

 

Kemudian, teknik analisis data angket, wawancara dan tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskripsi dan SPSS 18. Data angket dan wawancara dideskripsikan 

berdasarkan hasil data yang diperoleh dari jawaban komentar siswa dan guru. Sementara data tes 

dianalisis melalui uji t dengan menggunakan SPSS 18. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan perencanaan model pengembangan yang digunakan dalam penelitian. Model 

pengembangan Jolly Bolito memiliki langkah-langkah yang kemudian dipadukan dengan model 

pengembangan Tessmer. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah analisis kebutuhan, 

eksplorasi kebutuhan materi, realisasi kontekstual, realisasi pedagogik, produksi bahan ajar,uji 

coba modul, dan evaluasi bahan ajar.  

1. Hasil Identifikasi Kebutuhan Mahasiswa 

Identifikasi kebutuhan terhadap mahasiswa dilakukan dengan tujuan untuk mencari data 

tentang kebutuhan mahasiswa. Kebutuhan mahasiswa berkaitan dengan isi bahan ajar yang akan 

dikembangkan oleh peneliti. Hal yang menjadi dasar atau landasan sebagai informasi untuk 

mengembangkan bahan ajar ini adalah (1) tanggapan mahasiswa terhadap bahan ajar yang 

digunakan sebelumnya, (2) kendala atau hambatan yang dialami mahasiswa dalam menulis, (3) 

harapan-harapan mahasiswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan terrmasuk materi, evaluasi 

penilaian dan (4) topik-topik yang diinginkan mahasiswa dalam menulis kreatif. 

Analisis kebutuhan terhadap dosen juga dilakukan, hal ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana kebutuhan dosen terhadap bahan ajar dan pelaksanaan pembelajaran. Identifikasi 

dilakukan dengan mewawancarai dan menyebarkan angket kepada dosen untuk memberikan 

informasi yang berhubungan dengan pembelajaran menulis kreatif di kelas. 

Aspek-aspek yang diidentifikasi tersebut adalah sebagai berikut. (1) Bagaimanakah cara 

mengajar menulis kreatif di kelas? (2) Bahan ajar apakah yang digunakan di universitas, apakah 

sudah sesuai dengan SAP (Susunan Acara Perkuliahan) dan kebutuhan mahasiswa? (3) Harapan-
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harapan yang diinginkan dalam bahan ajar yang dikembangkan. Sistematika, isi, meliputi materi, 

contoh, tugas-tugas, latihan, evaluasi, unjuk kerja mahasiswa, bentuk perwajahan atau media. 

(4). Kendala yang dihadapi oleh dosen mengajarkan materi menulis kreatif dan menanyakan 

teknik atau cara apa yang tepat bagi dosen dalam mengajarkan menulis kreatif ?  

 

2. Hasil Validasi dan Pengembangan Modul  

a. Prototipe Bahan Ajar 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah  

merancang berbagai kegiatan dan prosedur yang ditempuh dalam penelitian. Hal ini bertujuan 

untuk mengembangkan bahan ajar, yaitu modul menulis kreatif. Proses pengembangan bahan 

ajar dilakukan berdasarkan prosedur yang dikembangkan oleh Jolly dan Bolitho serta Tessmer 

sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.  

Langkah awal yang ditempuh adalah melakukan kegiatan awal dengan mengumpulkan 

berbagai referensi yang berasal dari buku-buku dan internet yang sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa pada kompetensi menulis keatif sesuai dengan tujuan SAP (Satuan acara 

perkuliahan). Berdasarkan analisis kebutuhan dan berbagai referensi tersebut maka dibuatlah 

modul untuk mahasiswa yang lengkap dengan komponen pembelajaran. Draft awal ini 

dikonsultasikan kepada tim validasi yang telah ditentukan. Berdasarkan saran dari validator, 

langkah berikutnya adalah melakukan revisi,  misalnya menambah uraian materi pada kegiatan 

pembelajaran, memilih contoh-contoh teks narasi yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan 

kebutuhan mahasiswa, dan memperbaiki penulisan ejaan. 

Berdasarkan hal tersebut, secara garis besar, bahan ajar yang dikembangkan ini terdiri 

dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian pendahuluan terdiri atas (1) 

sampul atau cover berisi nama penulis, judul modul, dan topik-topik dalam modul, (2) daftar isi, 

(3) kata pengantar, dan (4) petunjuk penggunaan modul. Bagian isi terdiri dari beberapa bab atau 

modul. Tiap-tiap modul terbagi atas beberapa kegiatan pembelajaran yang lebih terperinci. Pada 

tiap pembelajaran dikembangkan lagi menjadi judul kegiatan, standar kompetensi, tujuan, uraian 

materi, rangkuman, latihan, tugas, evaluasi, kunci jawaban, dan daftar pustaka. Bagian penutup 

berisi tentang biodata singkat penulis bahan ajar.  
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Desain modul tersebut dapat digambarkan dengan gambar berikut ini.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Bagan 2. Skema Pengembangan Desain Modul 

b. Prototipe 2 

1) Uji Coba One-to-One  

Setelah modul selesai divalidasi, lalu diperbaiki berdasarkan masukan dan saran-saran. 

Tahapan berikutnya modul diujicobakan pada mahasiswa. Uji coba dilakukan terhadap 3 orang 

mahasiswa secara individu yang berbeda tingkat kemampuannya. Modul diujicobakan pada 

tingkat mahasiswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan cukup.  

2) Uji Coba Small Group 

Setelah dilakukan uji coba one-to-one, dilakukan revisi terhadap modul yang telah 

diujicobakan. Pada tahap ini modul yang telah direvisi diujicobakan kembali kepada 12 orang 

mahasiswa (small group). Uji coba ini dilakukan untuk melihat kepraktisan modul yang 

dikembangkan. 

3) Uji Lapangan/Field Test 

Uji lapangan dilaksanakan pada 1 kelas mahasiswa semester 4. Subjek uji lapangan ini 

dapat dilakukan dengan 29 orang mahasiswa.  Uji lapangan terhadap bahan ajar modul  Menulis 

Kreatif bertujuan untuk mengukur kemampuaan mahasiswa menulis. Kemampuan siswa menulis 

1. Sampul  

2. Daftar isi 

3. Kata 

pengantar  

4. Petunjuk 

1. Judul  

2. Standar kompetensi 

3. Tujuan 

4. Pengantar 

5. Materi  

6. Rangkuman 

7. Latihan 

8. Tugas 

9. Evaluasi  

10. Kunci Jawaban 

11. Daftar pustaka 

 

Biodata singkat 

penulis modul 

Bagian Isi 

 

Pendahuluan 

 

Bagian Akhir 

 

Modul 
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kreatif diukur dengan tes menulis. Mahasiswa diminta untuk menulis narasi dengan ide sendiri. 

Sebelumnya, setelah beberapa perwakilan mahasiswa mengikuti uji coba one-to-one dan  small  

group seluruh mahasiswa dibagikan modul Menulis Kreatif untuk dipelajari. Kemudian, setelah 

mahasiswa membaca dan memahami modul tersebut mahasiswa menulis dengan mengikuti 

langkah-langkah dan petunjuk dari modul. Sebelum melakukan uji lapangan, mahasiswa juga 

telah melakukan tes awal menulis. Tes awal ini bertujuan untuk melihat kemampuan awal 

mahasiswa, sebelum menulis dengan mempelajari modul Menulis Kreatif.    

 

3. Proses Tes Menulis Kreatif 

a. Tes Sebelum Menggunakan Bahan Ajar Hasil Pengembangan 

Subjek  penelitian diminta menulis kreatif (narasi)  dengan  ide sendiri. Tes menulis 

sebelum menggunakan bahan ajar hasil pengembangan dinilai dengan menggunakan  pedoman 

kriteria penulisan. Hasil tes awal menulis berdasarkan ide sendiri  pada 29 orang mahasiswa ini 

dilakukan untuk mengukur nilai yang diperoleh mahasiswa sebelum belajar menggunakan 

modul. Hasil tes ini berupa data yang menjadi tolak ukur kemampuan awal mahasiswa.  

b. Tes Setelah Menggunakan Bahan Ajar Hasil Pengembangan 

Mahasiswa diberikan modul yang telah dirancang dan divalidasi. Kemudian  mahasiswa 

mempelajari modul secara individu. Pada saat tes akhir ini mahasiswa tinggal menulis kreatif 

dengan mengikuti petunjuk dan langkah-langkah dari modul Menulis Kreatif. Dalam satu kali 

pertemuan mahasiswa menulis narasi dengan menggunakan modul hasil pengembangan bahan 

ajar.  

 

4. Efek Potensial Modul 

Mengukur keefektifan modul yang telah dirancang, dapat dilakukan perhitungan uji-t 

dengan menggunakan SPSS 18. Berdasarkan teknik ini dapat diketahui bahwa bahan ajar modul 

menulis apakah memberikan hasil pengembangan berpengaruh positif terhadap peningkatan 

kemampuan menulis mahasiswa. Hasil perhitungan statistik uji-t melalui SPSS 18 

memperlihatkan hasil sebelum dan sesudah penggunaan bahan ajar berbeda secara signifikan. 

Dengan kata lain, dengan hasil uji tersebut dapat disimpulkan apakah terjadi peningkatan 

kemampuan mahasiswa dalam menulis setelah menggunakan bahan ajar hasil pengembangan. 

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai contoh hasil 

pengembangan modul dapat memiliki kriteria sebagai berikut: (1) kecermatan isi. Kecermatan isi 

dalam bahan ajar ini meliputi (a) bahan ajar yang dibuat sesuai dengan pengalaman mahasiswa, 

(b) bahan ajar dilengkapi dengan materi yang mudah dipahami, seperti langkah-langkah menulis, 

(c) bahan ajar yang dilengkapi dengan contoh, (d) bahan ajar dilengkapi dengan rubrik penilaian, 
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(2) ketepatan cakupan, meliputi kesesuaian kompetensi inti dan  kompetensi dasar dengan SAP 

dalam perkuliahan, (3) penyajian materi yang sistematis, (4) disajikan dengan tampilan/gambar 

ilustrasi yang menarik, (5) penggunaan bahasa dan pilihan kata yang efektif. Dengan demikian, 

kegiatan pembelajaran menulis di kelas dapat dilakukan mahasiswa dengan lebih baik dan 

efektif. Menurut Prastowo (2011:17) bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang disusun harus 

sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan menampilkan sosok utuh dari indikator yang akan 

dikuasai oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran. 

 

D. Simpulan dan Saran 

Pada proses pembelajaran di kelas mahasiswa membutuhkan bahan ajar yang 

menyenangkan (menghibur).  Materi yang dilengkapi dengan contoh menulis yang jelas, adanya 

latihan sesuai dengan materi yang terdapat dalam modul, dan isi bahan ajar tersebut dapat 

menambah wawasan pengetahuan mahasiswa. Dilihat dari aspek fisik bahan ajar, mahasiswa 

membutuhkan bahan ajar yang menarik dan inovatif, serta memotivasi mahasiswa untuk 

meningkatkan kemampuan menulis. Bahan ajar modul menulis yang dirancang harus 

memberikan efek potensial bagi mahasiswa. Hal ini disebabkan karena modul menulis 

merupakan hasil validasi ahli materi, kegrafikaan, penyajian dan bahasa serta uji coba lapangan. 

Hasil pemaparan konsep pengembangan bahan ajar menulis ini nantinya dapat dilanjutkan 

dengan pengembangan bahan ajar yang lain yang memiliki spesifikasi yang sama dengan 

penjabaran konsep langkah-langkah pengembangan bahan ajar. 
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Abstract 

 

The article titled "Effectiveness Design in Teaching and Learning Language", the background 

of the title selection based on the phenomena problems in the process of learning and teaching 

include in teaching and learning language, is not effective so the expected purpose from the 

process of teaching and learning is still very difficult to achieve. There are four important 

factors in education process that have an influence on the process of teaching and learning, these 

factors include curriculum factor, institution factor, teacher factor, teaching factor and students 

factor. From understanding and analysis the theory indicated that in the process of teaching and 

learning language as effectively category, not only focus on teacher and students factors, but 

also other factors have relevance and influence with each other, to achieve the learning purpose. 

Therefore, understanding the role and function of four factors are very important in the 

effectiveness design of language teaching and learning process. An understanding the creation 

from the design of effective teaching in teaching and learning language process is required in 

order to obtain synergie and perfect preparation of all the important factors above. So, the 

process of teaching and learning in the educational aspect we will achieve the expected goals 

together. 

 

Keywords: Effectiveness Design, Curriculum Factor, Institution Factor, Teacher Factor and  

                  Students Factor. 

 

 

A. Pendahuluan  

Salah satu ujung tombak dalam pembelajaran adalah guru atau pendidik. Dalam kegiatan 

ini tentu saja proses pembelajaran tidak dilakukan dengan sembarangan, akan tetapi diperlukan 

rancangan yang matang agar pembelajaran dapat memberikan perubahan tingkah laku dan 

pengalaman siswa. Hal ini amat penting karena belajar adalah proses mental yang terjadi di 

dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku. Aktivitas mental 

itu terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungan yang disadari (Sanjaya, 

2009:112). 

Dalam proses pembelajaran bahasa seorang guru dalam menyampaikan dan menjelaskan 

pembelajaran tidaklah dilakukan secara spontan, akan tetapi perlu adanya rancangan yang 

matang agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sehingga guru harus 

mengetahui dan paham apa itu rancangan pembelajaran, dan faktor-faktor pengajaran yang 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya.  

Rancangan pembelajaran merupakan penjabaran operasional dari kurikulum, sedangkan 

aplikasi dari rancangan akan terlihat dalam kegiatan pembelajaran. Rancangan pembelajaran 

mailto:franscy91@gmail.com
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memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran, terutama sebagai alat 

proyeksi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran. Fungsi rancangan 

pembelajaran sebagai pedoman atau panduan kegiatan menggambarkan hasil yang akan dicapai, 

sebagai alat control dan evaluasi. Bentuk rancangan pembelajaran adalah silabus pembelajaran 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).  

Rancangan pembelajaran dapat diartikan sebagai persiapan pembelajaran itu sendiri. Hal 

ini didasarkan pada asumsi bahwa jika tidak mempunyai persiapan pembelajaran yang baik maka 

peluang untuk tidak terarah terbuka lebar, bahkan mungkin cenderung untuk melakukan 

improvisasi sendiri tanpa acuan yang jelas. Pada dasarnya, rancangan pembelajaran menetapkan 

tujuan yang ingin dihasilkan guru selama pembelajaran dan bagaimana guru mencapai tujuan 

tersebut. Biasanya, rancangan pembelajaran dibuat dalam bentuk tertulis, namun hal ini bukanlah 

suatu keharusan. Guru-guru baru atau yang kurang berpengalaman mungkin perlu membuat 

rencana pembelajaran yang sangat terperinci – menunjukan dengan jelas apa yang akan terjadi 

pada setiap tahap-tahap pembelajaran.  

Namun pada kenyataannya, membuat rencana pembelajaran harian secara detail seperti 

ini dianggap kurang praktis. Walaupun bagi para guru yang sudah memiliki banyaknya 

pengalaman dan kepercayaan diri, tetap menganggap bahwa rancangan pembelajaran itu penting. 

Namun karena kemampuan para guru untuk membuat rancangan semakin berkembang, maka 

guru-guru yang sangat berpengalaman bisa saja masuk ke kelas dengan hanya membawa sebuah 

catatan kecil atau bahkan dengan rencana pembelajaran di kepala mereka. 

Salah satu alasan utama mengapa membuat rancangan dianggap penting adalah karena 

guru perlu mengindentifikasi tujuan dari pembelajaran yang mereka sampaikan. Guru perlu 

mengetahui apa yang mereka harapkan bisa dilakukan oleh para siswa pada akhir pembelajaran, 

yang sebelumnya tidak bisa siswa lakukan. Bruce Weil dalam Sanjaya mengemukakan tiga 

prinsip penting dalam proses pembelajaran (2009:216): 

1. Proses pembelajaran adalah membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau 

mengubah struktur kognitif siswa. Struktur kognitif akan tumbuh mana kala siswa 

memiliki pengalaman belajar. Oleh karena itu, proses pembelajaran menuntut aktivitas 

siswa secara penuh. 

2. Berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. Pengetahuan yang 

pertama adalah pengetahuan fisis yang merupakan pengetahuan akan sifat-sifat fisis dari 

suatu objek atau kejadian, kedua pengetahuan sosial berhubungan dengan perilaku 

individu dalam suatu system sosial atau hubungan antara manusia yang dapat 

mempengaruhi interaksi sosial dan ketiga pengetahuan logika (berfikir matematis) yang 
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merupakan pengetahuan yang dibentuk berdasarkan pengalaman dengan suatu objek dan 

kejadian tertentu. 

3. Dalam proses pembelajaran harus melibatkan peran lingkungan sosial. Melalui pergaulan 

dan hubungan sosial anak akan lebih belajar efektif dibandingkan dengan belajar yang 

menjauhkan diri dari hubungan sosial.  

Untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, guru memerlukan kemampuan 

merencanakan pengajaran, menuliskan tujuan pengajaran, menyajikan bahan pelajaran, 

memberikan pertanyaan kepada siswa, mengajarkan konsep, berkomunikasi dengan siswa, 

mengamati kelas dan mengevaluasi hasil belajar. Oleh sebab itu, rancangan mengandung 

rangkaian putusan yang luas dan penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan 

program, penentuan metode dan prosedur tertentu serta penentuan kegiatan berdasarkan jadwal 

seharí-hari. Masih terkait dengan rancangan (design) pembelajaran, tugas utama guru dalam 

konteks ini adalah:  mendesain sistem pembelajaran, mendesain pesan, mendesain strategi 

pembelajaran serta mendesain karakteristik pembelajar (Seels and Richey, 1994:33). 

Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai 

disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran 

membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan 

pembelajaran dan pelaksanaannya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk 

menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang 

memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata 

pelajaran pada berbagai tingkatan kompleksitas. Sebagai sistem, desain pembelajaran merupakan 

pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur 

untuk meningkatkan mutu belajar. 

Perancangan yang komprehensif akan memberi kesan yang positif dalam proses 

pembelajaran bahasa siswa. Melalui perancangan pengajaran guru dapat menentukan waktu, 

urutan dan penekanan kepada isi setiap pelajaran. Melalui perancangan pengajaran, guru juga 

dapat menyiapkan sumber-sumber pengajaran yang sesuai dengan isi pelajaran dan minat siswa. 

Namun tetap memperhatikan dan menyesuaikan dengan yang telah ditetapkan oleh 

Kemendikbud. 

Selain itu guru harus mengetahui sasaran yang ingin dicapai dalam setiap materi yang 

akan diajarkan. Dalam hal ini rancangan merupakan awal dari semua proses suatu pelaksanaan 

kegiatan yang bersifat rasional. Rancangan menurut Sanjaya (2008:77), harus memiliki empat 

unsur, yang meliputi: 1) adanya tujuan yang harus dicapai; 2) adanya strategi untuk mencapai 

tujuan; 3) sumber daya yang dapat mendukung; dan 4) implementasi setiap keputusan. 
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Rancangan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara 

rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta 

rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan 

memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil akhir dari proses pengambilan 

keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen yang berisi tentang hal - hal di atas, sehingga 

selanjutnya dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan 

proses pembelajan. Karakteristik Rancangan Pembelajaran (Sanjaya, 2008:102): 

1. Merupakan hasil dari proses berpikir. 

2. Disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

3. Berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. 

Namun, menurut Rohani (1995:43) bahwa acuan dan pedoman dalam melaksanakan 

proses pembelajaran harus tersusun atas dasar dari fungsi rancangan pembelajaran yang efektif 

dengan melibatkan delapan fungsi yang meliputi: 

1. Fungsi Kreatif, dengan rancangan yang matang dapat memberikan umpan balik yang 

dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang terjadi. Melaluiumpan balik, guru dapat 

meningkatkan dan memperbaiki program. Secara kreatif, guru akan memperbaiki berbagai 

kelemahan dan menemukan hal-hal baru. 

2. Fungsi inovatif, suatu inovasi akan muncul jika memahami adanya kesenjangan antara 

harapan dan kenyataan. Kesenjangandapat ditangkap jika memahami proses yang 

dilaksanakan secara sistematis. Proses pembelajaran sistematis inilah yang direncanakan 

dan terprogram secara utuh.  

3. Fungsi selektif, dengan proses rancangan kita dapat menyeleksi strategi mana yang 

dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Fungsi selektif ini berkaitan 

dengan pemilihan materi pembelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

4. Fungsi komunikatif, rancangan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap 

orang yang terlibat, baik kepada guru, pada siswa, kepala sekolah bahkan kepada pihak 

eksternal seperti kepada orang tua dan masyarakat. Dokumen rancangan harus dapat 

mengomunikasikan kepada setiap orang baik tentang tujuan dan hasil yang ingin dicapai. 

5. Fungsi prediktif, rancangan dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi 

serta dapat menggambarkan hasil yang akan diperoleh. 

6. Fungsi akurasi, dengan rancangan guru dapat mengukur setiap waktu yang diperlukan 

untuk menyampaikan bahan pelajaran, guru dapat menentukan jam pelajaran efektif. 
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7. Fungsi pencapaian tujuan, pembelajaran memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yakni 

sisi hasil belajar dan sisi proses belajar. Melalui rancangan itulah kedua sisi pembelajaran 

dapat dilakukan secara seimbang. 

8. Fungsi kontrol, dapat menentukan sejauh mana materi pelajaran telah dapat diserap oleh 

siswa, materi mana yang sudah dan belum dipahami oleh siswa. Rancangansebagai 

kontrol dapat memberikan balikan kepada guru untuk mengembangkan program 

pembelajaran selanjutnya. 

 

B. Pembahasan  

Pembelajaran khususnya bahasa merupakan proses yang kompleks dan tidak sederhana. 

Proses pembelajaran bahasa memerlukan pemikiran yang matang yang tidak hanya berfokus 

pada pendidik saja, namun faktor-faktor lain seperti kurikulum dan lembaga juga memiliki 

pengaruh penting dalam suatu rancangan pembelajaran, agar dapat berfungsi sebagai pedoman 

dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif.  

1. Faktor Kurikulum  

 Pengertian kurikulum secara luas tidak hanya berupa mata pelajaran atau bidang studi 

dan kegiatan-kegiatan belajar siswa saja, tetapi juga segala sesuatu yang berpengaruh terhadap 

pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Misalnya, fasilitas 

sekolah, lingkungan yang aman, suasana keakraban dalam proses belajar mengajar, media dan 

sumber-sumber belajar yang memadai. Hal yang harus ada dalam rancangan kurikulum, antara 

lain: a) adanya tujuan yang harus dicapai, b) adanya strategi untuk mencapai tujuan, c) sumber 

daya yang dapat mendukung, dan d) implementasi setiap keputusan. 

Kurikulum juga merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang rancangan pembelajaran 

yang disusun sebagai pedoman guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Suatu rancangan 

harus direalisasikan untuk melihat apakah rancangan tersebut berhasil mencapai tujuan sesuai 

dengan yang diharapkan atau tidak. Adapun implementasi dari kurikulum adalah proses 

pembelajaran. Jadi, kurikulum dan proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan karena 

merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Pembelajaran tanpa kurikulum tidak akan 

efektif dan kurikulum tanpa proses pembelajaran hanyalah sebuah dokumen yang tidak 

bermakna. 

a. Desain yang Berpusat pada Pembelajar 

1) Desain berdasarkan kegiatan/pengalaman (activity/experience design). 

Ciri yang pertama dari desain ini adalah adanya transaksi antara pengajar dan 

pembelajar dalam memetakan minat dan kebutuhan pembelajar terkhusus dalam 
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pembelajaran bahasa. Peran pengajar dalam kaitan ini adalah mengembangkan 

kemampuan yang sejalan dengan minat dan kebutuhan pembelajar dan mengembangkan 

dalam bentuk kurikulum. Sehingga kurikulum ini didesain sesuai dengan kegiatan atau 

pengalamannya.  

2) Desain humanistik (humanistic design). 

Desain ini hampir sama dengan desain berdasarkan pengalaman yakni 

menekankan pada kebutuhan individu pembelajar bahasa dalam lingkungan yang lebih 

kondusif dan mendukung. Desain  humanistik  bertujuan membekali pembelajar dengan 

pengalaman-pengalaman yang secara intrinsik bermanfaat bagi pengembangan diri 

pembelajar, antara lain, memperkuat konsep-diri melalui penciptaan pengalaman belajar 

yang mendukung.  

b. Desain yang Berpusat Pada Masalah (Problem-Centered Designs) 

1) Desain Tematik 

Pikiran yang melandasi desain ini adalah kurikulum harus memberikan 

pengalaman belajar yang mencerminkan kehidupan nyata  yang bermakna dan berguna 

bagi pembelajar. Untuk itu berbagai tema yang dihadapi dalam kebidupan individu 

pembelajar dan masyarakat baik dalam konteks lokal, regional dan global harus tercakup 

dalam kurikulum. Karenanya, tema-tema dapat diambil dari lingkungan terdekat dengan 

pembelajar dan  berbagai bidang studi yang memiliki keterkaitan dengan kenyataan yang 

dihadapi pembelajar. Bila tema diambil dari bidang studi lazimnya bersifat terpadu.  

2) Desain berdasarkan Masalah 

Desain ini beranjak dari pandangan bahwa pembelajar harus dihadapkan pada 

masalah-masalah kehidupan nyata agar dapat memahami dunianya. Sebagaimana desain 

tematik, desain ini menonjolkan kebermaknaan sebagai basis bagi desain kurikulum agar 

apa yang tercakup dalam kurikulum dipandang relevan. Perbedaan yang ada dengan 

desain tematik terletak pada pengidentifikasian, penanganan, dan pemecahan berbagai 

masalah. Melalui proses ini, pembelajar akan beroleh pengalaman belajar bermakna dan 

dapat lebih berperan dalam masyarakat. Karena itu, desain ini menekankan pada 

pemecahan masalah yang relevan bagi kehidupan nyata yang dihadapi pembelajar dan 

masyarakatnya.   

 

2. Faktor Lembaga/Institusi 

Ada beberapa faktor yang ikut berperan penting untuk meningkatkan mutu sebuah 

lembaga pendidikan, secara garis besar meliputi tiga faktor yang meliputi manajemen struktur 
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organisasi, strategi rancangan program lembaga/institusi, dan program pengembangan bagi 

pengajar serta konteks pengajaran.   

a. Manajemen Strukur Organisasi 

Manajemen strukur organisasi dalam suatu lembaga / institusi seperti sekolah memiliki 

peran penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, karena dengan adanya 

menajemen strukur organisasi yang baik maka sekolah tersebut akan berhasil mencapai tujuan 

dan sasaran pendidikan. Ada dua jenis disain sturuktur organisasi yang biasa ditemukan dalam 

lembaga-lembaga pendidikan, yaitu model mekanistik dan model organik. Model mekanistik 

adalah sebuah pendekatan birokrasi mekanistik untuk mengorganisir kegiatan kolektif yang 

menekankan perlunya otoritas, hirarki kontrol, dan rantai komando eksplisit. Sedangkan model 

organik adalah salah satu yang memaksimalkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, 

mendorong keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan, dan menyalurkan berbagai 

motivasi dari manusia untuk mencapai tujuan (Davidson dan Tesh dalam Richards, 2001:198). 

Melalui dua model tersebut sekolah dapat menerapkan disain struktur organisasi yang sesuia 

untuk diterapkan,aspek penting lain yang turut berperan dalam struktur organisasi adalah 

kepemimpinan lembaga/institusi. 

b. Strategi Rancangan Program Lembaga/Institusi 

Lembaga/institusi pendidikan di dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta 

didik juga harus memiliki sebuah rencana strategis yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk 

menjalankan program-program pendidikan yang sudah tersusun sehingga dapat berjalan dengan 

baik. Rencana strategi diartikan sebagai sebuah pendeskripsian dari visi jangka panjang dan 

tujuan lembaga, dan sebuh sarana yang bertanggung jawab untuk memenuhi program-program 

yang ada dalam bagian rencana tersebut (Richards, 2001:199). Klinghammer dalam Richards 

(2001:203) memberikan gambaran dari sebuah prencanaan strategis yang baik untuk sebuah 

lembaga atau institusi yang terdiri dari enam unsur meliputi: 

1) Vision (visi): peryataan yang memberikan gambaran program dalam jangka panjang dan 

harapan apa yang bisa dicapai. 

2) Values (nilai-nilai): prinsip-prinsip yang akan memandu pelaksanaan program, dalam hal 

tanggung jawab kepada siswa, guru, dan lainnya. 

3) Purpose (tujuan): alasan dasar untuk eksistensi lembaga. 

4) Mission (misi): deskripsi visi lembaga dalam hal tujuan tertentu yang berusaha untuk 

dicapai, biasanya dalam jangka waktu tertentu. Ini diekspresikan dalam bentuk 

pernyataan misi.  



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

745 
 
 

5) Goals (tujuan): langkah-langkah spesifik yang berhubungan dengan setiap aspek dari 

misi, seperti meningkatkan pendaftaran mahasiswa, pengembangan bahan ajar, atau 

menyediakan suatu lingkungan di mana guru dapat melakukan penelitian kelas. 

6) Strategies (strategi): metode-metode dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai 

tujuan. 

c. Program Pengembangan bagi Pengajar dan Konteks Pengajaran 

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah harus disertai dengan upaya-

upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional dan memperbaiki kualitas kepribadian 

gurunya. Di antaranya dengan memberikan kesempatan sebanyak mungkin bagi guru untuk 

mengikuti program-program yang terkait dengan meningkatkan kemampuannya dalam bidang 

bahasa, seperti: conference participation, workshops and in-service seminars, reading groups, 

peer observation, writing about teaching, project work, dan action research (Richards, 

2001:206)  

Selain dari segi pengembangan profesionalitas seorang guru, masih ada satu faktor 

terakhir yang memberikan efek penting keberhasilan pengajaran dalam sebuah lembaga / 

institusi sekolah yaitu tentang konteks pengajaran yang baik, yang terdiri dari beberapa aspek 

seperti: 

1) Size and Staff Structure  

Ukuran dan struktur staff sangat berpengaruh dalam proses pengajaran guru, dimana 

ketika jumlah dan struktur staff yang banyak akan menimbulakan ketidak maksimalan 

dalam proses berinteraksi. Sehingga perlu peran lembaga untuk memfasilitasi guru 

untuk mengenal satu sama lain dan untuk mengembangkan rasa kolegialitas.   

2) Equipment 

Dalam proses pengajaran perlu dibutuhakan beberapa peralatan yang dapat menunjang 

proses pembelajaran secara maksimal seperti komputer, pemutar kaset dan CD, 

perekam vidieo dll. Dimana peralatan tersebut disiapkan oleh lembaga / institusi 

pendidikan. 

3) Support Staff 

Staff pendukung yang memadai akan memfasilitasi kerja seorang guru, seperti staff 

sekertaris yang membatu mengetik, menduplikasi file, dll. 

4) Teacher Work Space 

Penempatan ruang kerja juga dapat berpengaruh karena diruangan inilah guru dapat 

berinteraksi dengan guru lain, menyipakan bahan ajar dan pembuatan tugas. 
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5) Teacher Resource Room 

Seorang guru membutuhakan ruang ini karena melalui ruangan ini guru bisa 

memperbarui pengetahuan dan ide-ide baru dalam pengajaran. 

6) Teaching Facilities 

Selain fasilitas ruangan kelas, dalam proses pembelajaran juga dibutuhkan fasilitas-

fasilitas pendukung lain berupa lab. mulimedia atau komputer, lab. Bahasa, pusat 

pengembangan diri dan ruang membaca siswa. 

7) Class Size 

Penempatan jumlah siswa dalam suatu ruangan juga memiliki pengaruh dalam 

penyampaian atau proses pembelajaran karena jika jumlah peserta didik yang banyak 

dalam satu ruangangan maka penyamapian metarinya tidak akan bisa diterima secara 

maksimal berbeda bila siswa dalam satu ruangan berjumlah sedikit. 

 

3. Faktor Pengajar 

Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat 

berpengaruh dalam proses belajar mengajar tidak terlepas juga dalam pengajaran bahasa. 

Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di 

kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang 

hendak dicapai.  

a. Kemampuan atau skill yang dapat membentuk kewibawaan guru  sebagai berikut: 

1) Tingkat penguasaan materi kebahasaan serta konsep-konsep keilmuan yang diajarkan. 

2) Metode, pendekatan, atau gaya mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. 

3) Mampu menjalin hubungan baik antar individu, baik dengan siswa maupun antar sesama 

guru dan unsur lain yang terlibat dalam proses pendidikan seperti adminstrator, misalnya 

kepala sekolah dan tata usaha serta masyarakat disekitarnya. 

b. Komponen Inti yang Harus Dimiliki Seorang Guru dalam Proses Pembelajaran 

1) Practical knowledge (Pengetahuan praktis): teknik guru dalam kelas dan strateginya 

2) Content knowledge (Pengetahuan isi): pemahaman guru terhadap subjek materi yang 

akan diajarkan. 

3) Contextual knowledge (Pengetahuan kontekstual): memahami atau dekat dengan lembaga 

/ institusi, norma sekolah dan pengetahuan peserta didik. 

4) Pedagogical knowledge (Pengetahuan pedagogis): kemampuan untuk merestrukturisasi 

isi pengetahuan untuk tujuan pengajaran. 
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5) Personal knowledge (Pengetahuan pribadi): prinsip-prinsip dan pendekatan individual 

untuk mengajar. 

6) Reflective Knowledge (Pengetahuan reflektif): kapasitas guru untuk merefleksikan dan 

menilai sendiri (Richards, 2001: 209). 

c. Keterampilan Guru dalam Menerapkan Proses Pembelajaran Efektif 

1) Melakukan pengamatan kepada guru yang sudah berpengalaman. 

2) Melakukan pengamatan melalui video latihan. 

3) Mengikuti kursus teori singkat. 

4) Melakukan latihan dibawah pengawasan guru berpengalaman. 

5) Berkerja sama dengan guru mentor (Richards, 2001: 211). 

 Dengan demikian, maka dalam menciptakan proses pendidikan yang efektif, keterlibatan 

guru mulai dari rancangan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya 

memainkan peran yang sangat besar bagi keberhasilan inovasi pendidikan yang lebih baik. 

 

4. Faktor Pengajaran 

 Faktor pengajaran menurut Brown (1995:179) merupakan bagian dari rancangan 

pengajaran yang efektif dengan beberapa faktor terkait seperti perlu melibatkan guru dalam 

kurikulum, dukungan guru, penyediaan seperangkat dukungan, memonitor guru, dan revitalisasi 

guru. 

a. Melibatkan Guru dalam Kurikulum 

 Keterlibatan guru sangat diperlukan untuk memberikan sumbangsih dalam 

pengembangan kurikulum, agar pengembangannya sangat menyeluruh berdasarkan pengalaman-

pengalaman guru selama mengajar , termasuk dalam memberikan masukan dalam pengajaran 

bahasa yang memang memiliki tingkat kesukaran yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Guru 

melakukan tiga pendekatan terhadap anak sebagai sumber kurikulum, yaitu kebutuhan siswa, 

perkembangan siswa serta minat siswa. Semua kebutuhan siswa sudah pasti sangat diketahui 

oleh guru sebagai pembimbing pengajaran dikelas pendekatan terhadap siswa. Dalam 

pengembangan kurikulumnya Caswell (dalam Sukmadinata, 1988:31) menekankan pada 

partisipasi guru-guru, berpartisipasi dalam menentukan kurikulum, menentukan struktur 

organisasi dari penyusunan kurikulum, merumuskan tujuan dan menilai hasil. 

b. Dukungan Guru 

   Peran dukungan guru dalam kurikulum memerlukan proses kerja yang nyata, karena ini 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran. Bentuk dukungan guru 

tersebut meliputi: analisis kebutuhan, menerima masukan siswa, motivator, organisator dan 
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pengontor tingkah laku siswa, demonstrator untuk menunjukkan ketepatan penggunaan bahasa, 

pengembang material, memonitor pembelajaran siswa, dan konselor dan teman. 

c. Memonitor Guru 

  Monitoring yang dijadwalkan secara rutin, sebagai bagian dari kurikulum dapat 

membantu guru sebagai individu untuk berpikir tentang apa yang baik dalam mengajar untuk 

meningkatkan kinerja. Kegiatan-kegiatan dalam memonitor guru berupa: 

1) Observasi kelas d imana guru diobservasi selama proses kegiatan belajar berlangsung. 

2) Observasi administrasi, merupakan obseravasi administrasi guru seperti dokumentasi 

pengajaran (silabus, RPP), hasil nilai siswa (rapor, ulangan, tugas), buku panduan siswa 

mengukur tingkat kemajuan siswa (komunikasi antar guru dan orangtua siswa). 

3) observasi dengan teman sekerja, merupakn sumber daya lain yang efektif untuk 

membantu memantau guru dengan cara yang memberikan kontribusi untuk 

pengembangan profesional dari kedua guru sebagai pengamat.  

4) Observasi diri guru sendiri, alternatif lain yang efektif untuk praktik observasi kelas diri 

sendiri  adalah melakukan pengamatan melalui kamera video.  

d. Revitalisasi Guru 

 Guru juga merupakan makhluk hidup yang bernapas dan perlu ruang kreatifitas. Guru 

juga manusia yang sering mengalami masalah hingga dapat mengganggu pekerjaan mereka. 

Maka dalam hal ini perlu dibuat ketentuan agar guru jika mengalami stress terus tetap merasa 

optimis dan positif dalam kegiatan belajar dan mengajar. Permasalahan ini tidak bisa disepelekan 

ini, maka seseorang guru harus meningkatkan kapasitas profesionalitasnya secara holistik dalam 

menjalankan setiap komponen-komponen kurikulum, oleh karena itu seorang guru harus terus 

mengalami peningkatan dan terus berkembang. 

 

5. Faktor Siswa 

a. Pengalaman Belajar Bahasa 

Faktor pengalaman belajar siswa juga mempengaruhi tingkat daya pemahaman koginitif 

siswa berdasarkan pengalaman belajar siswa sebelumnya. Biasanya siswa menguasai pelajaran 

bahasa dengan cepat dikarenakan telah belajar unsur-unsur belajar bahasa sebelumnya. Seperti 

mengikuti kursus atau pelajaran tambahan. Sehingga siswa dapat memahami pemahaman 

berbahasa secara komprehensif.  

b. Motivasi             

 Siswa yang termotivasi kuat pasti berhasil karena siswa mempunyai dorongan yang lebih 

untuk tidak hanya sekedar lulus ujian tetapi juga untuk pengembangan dirinya di masa depan. 
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Beberapa hal dapat diusahakan untuk membangkitkan motivasi belajar pada anak: pemilihan 

bahan pengajaran yang berarti pada anak, menciptakan kegiatan belajar yang dapat 

membangkitkan dorongan untuk menemukan (discovery), menerjemahkan apa yang akan 

diajarkan dalam bentuk yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak.  

c. Tingkat Keragaman Siswa dalam Kelas 

 Faktor keragaman siswa dikelas juga sangat mempengaruhi pengajaran. Jika kemampuan 

berbahasanya terlalu beragam, guru akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan ketahapan 

pengajaran selanjutnya. Oleh karena itu solusinya adalah dengan melakukan tes penempatan 

(Placement Test) dan Tes Bakat (Aptitude Test) agar kemampuan siswa terkondisikan sama rata 

sehingga pengajaran bisa maksimal. 

 

C. Penutup  

Rancangan pembelajaran merupakan penjabaran operasional dari kurikulum, sedangkan 

aplikasi dari rancangan akan terlihat dalam kegiatan pembelajaran. Fungsi rancangan atau 

rancangan pembelajaran adalah sebagai pedoman atau panduan kegiatan yang menggambarkan 

hasil yang akan dicapai, dapat diartikan juga sebagai alat control dan evaluasi. Bentuk rancangan 

efektivitas pengajaran dan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

meliputi; 1) faktor kurikulum dan komponennya, 2) faktor lembaga / institusi, 3) faktor pengajar, 

4) faktor pengajaran, dan 5) faktor siswa.  

Kurikulum tidak hanya berupa mata pelajaran dan kegiatan belajar siswa saja, tetapi juga 

segala sesuatu yang berpengaruh terhadap tujuan pendidikan yang diharapkan. Untuk 

memperoleh mutu pendidikan yang baik, selain para peserta didik harus memiliki potensi yang 

memadai untuk menyelesaikan program belajar yang dituntut oleh kurikulum, pihak lembaga / 

institusi seperti sekolah harus memberikan layanan program yang baik bagi peserta didik. Selain 

itu, guru sebagai pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar, kepiawaian dan 

kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun 

efeknya di luar kelas. Pemahaman akan penciptaan rancangan pengajaran yang efektif dalam 

proses pengajaran dan pembelajaran bahasa diperlukan kesamaan sinergi dan persiapan yang 

mantang dari beberapa faktor di atas. Sehingga, proses pengajaran dan pembelajaran dilingkup 

pendidikan kita akan mencapai tujuan yang diharapkan bersama.    
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Abstract 

 

In Indonesia context, English is a foreign language which taught mostly in the classroom. The 

students barely get practice out of the classroom. Therefore, most of the students think that 

English is not easy to be mastered. In tertiary context in Indonesia, a large number of students do 

not know how to write a text well. It is caused some factors such they do not know the topic, lack 

of genre knowledge, lack of understanding of linguistic features for certain text, etc. To overcome 

those problems, some scholars propose genre based approach (GBA) in teaching writing (see 

Derewianka & Jones, 2012; Hyland, 2004; Martin & Rose, 2008).  In Indonesia, GBA has 

influenced English curriculum in first and secondary level since the last decade (Emilia, 2011). 

However, it has not been well acknowledged in tertiary level. Genre based approach is not only 

teach students how to write a text but also can increase students’ literacy and critical thinking. 

Therefore, this paper tries to present how genre based approach can be applied in teaching writing 

in EFL tertiary context in Indonesia. 

 

Keywords: genre based approach, teaching writing, EFL tertiary context. 

 

A. Pendahuluan 
 

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, Genre Based Approah (GBA) mulai 

diperkenalkan dalam kurikulum bahasa Inggris untuk tingkat sekolah menengah. Dimulai dari 

kurikulum 2004, mahasiswa belajar bahasa Inggris berbasis teks dan didorong untuk menulis 

berbagai jenis teks dalam bahasa Inggris (Harmer, 2007; Walker & Rı´u, 2008). Namun 

demikian, di tingkat perguruan tinggi,  GBA belum banyak diperkenalkan.  

 Di level perguruan tinggi, Genre based approach bisa digunakan dalam pengajaran skill 

seperti writing dan speaking. Dalam proses pembelajarannya,  genre based approach tidak hanya 

mencakup satu skill saja tapi juga bisa mencakup ke empat skill yaitu listening, speaking, 

reading, dan writing. Hal ini bisa membantu mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan 

literasi mahasiswa.  

Salah satu permasalahan di perguruan tinggi adalah kemampuan menulis mahamahasiswa 

yang masih dinilai kurang. Kemampuan mahamahasiswa dalam menulis esai berbahasa Inggris 

menunjukan perlu adanya perhatian khusus. Banyak mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri 

dan minat yang kurang dalam menulis (Harmer, 2007; Walker & Rı´u, 2008). Terlebih lagi, 

menulis merupakan kemampuan yang paling sulit untuk pelajar bahasa asing (Laksmi, 2006; 
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Yanghee & Jiyoung, 2005). Kesulitan tersebut dikarenakan oleh beberapa hal seperti sulitnya 

mencari ide, menyusun ide, mengembangkan ide, menentukan pemilihan kata dan membuat 

kalimat yang benar, dan menyusun paragraf dengan tepat (Gibbons, 2002; Harmer, 2007).  

Genre based approach bisa menjadi salah satu alternatif untuk membantu meningkatkan 

kemampuan menulis mahasiswa. Ada tiga jenis genre based approach yaitu   Systemic 

Functional Linguistics, New Rhetoric, dan English for Specific Purposes (Ahn, 2012; Hyland, 

2007). Diantara ketiganya, Systemic Functional Linguistics dinilai lebih jelas dan sukses 

diimplementasikan (Ahn, 2012; Hyland, 2004, 2007).  

Ada beberapa model SFL genre based approach (Callaghan & Rothery, 1988; 

Derewianka, 1990; Feez & Joyce, 1998; Gibbons, 2002; Martin & Rose, 2008; Rothery, 1996). 

Model pertama terdiri dari tiga tahapan yaitu modeling, joint construction, dan independent 

construction (Emilia, 2011). Model terakhir terdiri dari tiga tahap yaitu  preparation, negotiating 

field dan deconstruction (Rothery, 1996; Derewianka, 1990). SFL genre based approach yang 

digunakan di Indonesia terdiri dari empat tahap yaitu Building Knowledge of the Field, 

Modeling, Joint Construction dan Independent Construction (Emilia, 2011).  

 

B. Pembahasan  

Saat ini, genre based approach merupakan salah satu konsep yang berpengaruh dalam 

pendidikan dan pembelajaran bahasa (Derewianka, 2003).Genre dimaknai sebagai istilah untuk 

jenis teks baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan yang memiliki fungsi tertentu (Macken-

Horarik, 2002). Genre based approach dikembangkan sebagai bentuk respons dari kekurangan 

process approach yang membiarkan mahasiswa untuk menemukan pola teks melalui tahap 

eksperimen dan eksplorasi (Ahn, 2012).  

Genre based approach didefinisikan sebagai sebuah bentuk pendekatan dalam pengajaran 

bahasa dan literasi yang menggabungkan pemahaman mengenai genre, belajar genre dalam 

konsep pendidikan (Hyland, 2007). Selain itu, Yanghee dan Jiyoung (2005) mendefinisikan 

genre based approach sebagai sebuah konsep dalam pembelajaran bahasa. Dalam istilah 

pembelajaran literasi, genre based approach diartikan dalam sebuah pendekatan yang secara 

eksplisit menjelaskan bagaimana bahasa digunakan untuk memperoleh makna yang tepat (Cope 

& Kalantzis, 1993).  Selain itu, genre based approach bisa diartikan sebagai sebuah pendekatan 

yang bertujuan untuk membimbing mahasiswa supaya memiliki pemahaman mengenai genre 

dan bagaimana menggunakan bahasa dengan tepat (Hyland, 2004). 

Genre based approach memiliki tiga prinsip dasar (Cope & Kalantzis, 1993; Emilia, 

2005; Feez & Joyce, 1998; Rothery, 1996).  Prinsip-prinsip tersebut yaitu belajar sebagai 
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aktivitas sosial, pengajaran eksplisit, dan pembelajaran dibawah bimbingan dosen. Prinsip 

pertama yaitu belajar merupakan aktifitas sosial, hasil belajar merupakan kolaborasi antara dosen 

dan mahasiswa (Macken-Horarik, 2002).  Selain itu, GBA menekankan dimensi sosial dan 

budaya dalam bahasa dan teks (Amogne, 2013). Oleh karena itu, keterikatan mahasiswa dengan 

masyarakat dan budaya dalam pembelajaran bahasa merupakan keharusan. Terkait dengan hal 

tersebut, Painter (1986) seperti yang dikutip oleh Macken-Horarik (2002) memandang genre 

based approach berdasarkan asumsi bahwa bahasa dipelajari melalui bimbingan dan interaksi. 

Prinsip yang kedua yaitu pengajaran eksplisit, belajar akan lebih efektif jika melalui 

pengajaran eksplisit (Feez & Joyce, 1998; Hyland, 2007). Pengajaran eksplisit berarti mahasiswa 

dibimbing untuk mampu memahami bagaimana bahasa digunakan, memahami bagaimana 

bahasa dikembangkan dalam konteks yang tepat, aktif dalam proses pembelajaran, mampu 

menulis dan berfikir kritis (Gibbons, 2002; Macken-Horarik, 2002). 

Prinsip yang ketiga dalam genre based approach yaitu mahasiswa belajar dibawah 

bimbingan dosen dalam kurun waktu tertentu (Derewianka, 2003). Hal ini berarti memberikan 

input saja tidak cukup untuk memaksimalkan potensi mahasiswa. Dosen memegang peranan 

langsung dalam mengembangkan kemampuan siswa (Derewianka, 2003). 

Implementasi genre based approach dalam pengajaran menulis telah dielaborasi oleh 

beberapa ahli seperti (Macken-Horarik, 2002), Macken-Horarik (2002), (Derewianka, 2003), 

(Emilia, 2005), dan Emilia (2005) yang menyarankan dosen untuk  menyediakan bimbingan 

yang sistematis melalui penjelasan yang eksplisit dan sistematis mengenai bagaimana bahasa 

berfungsi dalam konteks sosial. Hyland (2004) mengemukakan bahwa ada tujuh keuntungan dari 

genre based approach dalam pengajaran menulis, yaitu: 

1) Eksplisit  

Dalam genre based approach, mahasiswa diajarkan secara eksplisit bagaimana sebuah  

teks ditulis dan bagaimana tahapan-tahapannya.  

2) Teks dan konteks yang jelas 

Genre based approach menunjukan konsep yang jelas baik secara bahasa maupun 

konteks. 

3) Berdasarkan kebutuhan penulis  

Dalam pengajaran berbasis genre, tujuan pembelajaran dan materi yang dipelajari diambil 

dari kebutuhan mahasiswa. Oleh karena itu, dosen bisa menyediakan materi autentik untuk 

dipelajari, bagaimana kegiatan pembelajaran disusun, tugas seperti apa yang diperlukan, dan 

evaluasi seperti apa yang harus dilakukan. 
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4) Suportif 

Pengajaran berbasis genre menekankan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Terlebih 

lagi, dosen bisa mengarahkan kreatifitas dan belajar mahasiswa. Hal ini dimulai ketika dosen 

memberikan contoh teks dan mendiskusikannya, menyusun dan menganalisis susunan teks dan 

tata bahasanya.  

5) Memberi Keleluasaan 

Pengajaran berbasis genre menawarkan kemudahan untuk menentukan pola dan 

kemungkinan variatif dalam pemilihan genre. Misalnya genre yang dipakai dalam lingkup 

pendidikan, profesi, dan lain sebagainya.   

6) Memfasilitasi mahasiswa untuk berfikir kritis 

Genre based approach menyediakan sumber untuk mahasiswa dalam memahami 

berbagai jenis wacana. Hal ini membantu mahasiswa untuk merefleksikan pengetahuan mereka 

dalam bentuk tulisan. 

7) Membantu perkembangan dosen 

Pengajaran berbasis genre bisa meningkatkan kesadaran dosen dalam hal pemahaman 

genre sehingga bisa meningkatkan kemampuan menulis dan profesionalisme mereka. 

Kemudian, ada empat tahapan dalam genre based approach yang dipakai di Indonesia. 

Keempat tahapan tersebut adalah Building Knowledge of the Field (BkoF), Modeling of the Text 

(MoT), Joint Construction of the Text (JcoT), and Independent Construction of the Text (IcoT) 

(Feez & Joyce, 1998; Gibbons, 2002).  

a. Tahap 1: Building Knowledge of Field  

 Tahapan ini difokuskan pada pengembangan pemahaman mahasiswa terhadap topik 

yang akan ditulis (Feez & Joyce, 1998; Gibbons, 2002). Dalam tahapan ini mahasiswa 

diperkenalkan pada fungsi sosial dari model teks yang dipelajari, memahami ciri-ciri teks dari 

konteks situasi dan budaya. Peran dosen dalam tahapan ini adalah membantu mahasiswa untuk 

memahami topik yang akan mereka tulis dan membantu mahasiswa untuk memahami fungsi teks 

tersebut. Dalam tahapan ini, mahasiswa juga diberikan pemahaman mengenai istilah-istilah 

khusus mengenai topik yang akan mereka tulis. 

 Feez dan Joyce (1998) dan Hyland (2004) menyarankan beberapa kegiatan yang bisa 

dilakukan dalam tahapan ini, diantaranya: 

1) Menyajikan materi dengan menggunakan media yang menarik seperti video, gambar, dll. 

Hal ini membantu mahasiswa untuk memahami materi yang harus dikuasai. 

2) Mendiskusikan konteks budaya dalam bahasa target.  

3) Memperkenalkan mahasiswa pada istilah-istilah khusus dari topik yang akan ditulis. 
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4) Mengikutsertakan mahasiswa dalam aktifitas seperti simulasi, role play, dsb.  

Kemudian, Emilia (2011), menambahkan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dalam 

tahapan ini: 

1) Memberikan beberapa teks yang berkaitan dengan topik yang akan ditulis. 

2) Memberikan teks untuk bacaan mahasiswa kemudian memberikan pertanyaan terkait teks 

tersebut. 

3) Meminta mahasiswa untuk mengidentifikasi kosakata yang belum mereka pahami. 

 Selain itu, dosen juga bisa memberikan kegiatan mendengarkan, mengundang native 

speaker, memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengembangkan berpikir kritis mahasiswa.  

b. Tahap 2: Modeling of the Text 

Dalam tahap modeling, kemampuan literasi mahasiswa lebih dikembangkan lagi  (Emilia, 

2011). Tahap ini mencakup pengembangan metalanguage dimana dosen dan mahasiswa 

mendiskusikan jenis teks dan ciri-ciri linguistik dari teks yang akan ditulis (Feez & Joyce, 1998). 

Oleh karena itu, dalam tahap ini mahasiswa disarankan untuk menelaah struktur dan ciri-ciri 

linguistik dari teks yang akan ditulis dan membandingkannya dengan jenis teks yang serupa 

(Hyland, 2007). Untuk itu, analisis genre bisa dilakukan dalam tahap ini (Feez & Joyce, 1998). 

Jika sebelumnya dilakukan tes awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

mahasiswa dalam menulis, dalam tahapan ini dosen bisa memprediksikan waktu yang harus 

dialokasikan untuk mengajarkan ciri-ciri kebahasaan teks yang dipelajari dan juga kegiatan apa 

saja yang harus dilakukan dalam tahapan ini (Derewianka, 2003). Oleh karena itu, dalam tahapan 

ini boleh jadi grammar diajarkan secara eksplisit (Emilia, 2011). 

Dalam tahap ini, ada beberapa kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan seperti yang 

disarankan oleh Hyland (2003) dan Feez dan Joyce (1998). Kegiatan-kegiatan tersebut 

diantaranya: 

1) Menjelaskan jenis teks yang akan ditulis meliputi fungsi sosial dan kegunaan jenis teks 

tersebut. Hal ini bisa membantu mahasiswa untuk memahami kegunaan jenis teks yang 

ditulis dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

2) Menjelaskan struktur atau bagian-bagian teks dan fungsinya. Disarankan untuk 

menggunakan OHP, LCD, atau poster besar sehingga mahasiswa bisa mendapatkan 

gambaran secara jelas. 

3) Memberikan contoh-contoh jenis teks yang dibahas. Contoh-contoh teks tersebut harus 

merepresentasikan bagian-bagian teks dan ciri-ciri kebahasaannya. 

4) Memberikan pertanyan-pertanyan terkait dengan contoh teks yang diberikan. Dengan 

begitu, dosen bisa mengetahui kemampuan membaca mahasiswa. 
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5) Mengidentifikasi struktur teks dan ciri kebahasaan teks. 

6) Dalam tahap ini, mahasiswa juga bisa diminta untul menyusun ulang teks, memberikan 

label pada tahapan-tahapan genre, menyelesaikan paragraf yang belum selesai, melengkapi 

kalimat rumpang, dan melakukan analisis genre, dll. 

 Pada intinya, tahapan ini digunakan untuk membimbing mahasiswa memahami konsep 

genre yang didiskusikan meliputi fungsi sosial, struktur teks, dan ciri-ciri kebahasaan teks.  

c. Tahap 3: Joint Construction of the Text 

Dalam tahap ini, mahasiswa sudah harus siap untuk mulai menulis teks yang telah 

dipelajari(Derewianka & Jones, 2012; Emilia, 2011). Akan tetapi, mahasiswa masih harus 

dibimbing karena dikhawatirkan mereka masih belum siap untuk menulis teks secara mandiri 

(Hyland, 2004). Sehingga dalam tahap ini mahasiswa dan dosen bisa bersama-sama membuat 

satu teks. Kegiatan dalam tahapan ini bisa meliputi: 

1) Dosen mengarahkan mahasiswa untuk bersama-sama menulis sebuah teks. Dalam kegiatan 

ini, dosen berperan sebagai scribe (Derewianka & Jones, 2012; Emilia, 2011). 

2) Mengumpulkan informasi melalui wawancara atau penelitian (Feez & Joyce, 1998). 

3) Mahasiswa diminta untuk membuat sebuah teks dalam kelompok kecil kemudian nanti 

diminta untuk dipresentasikan  (Derewianka & Jones, 2012). 

4) Melengkapi teks yang sudah diberi kerangka (Feez & Joyce, 1998; Hyland, 2004). 

5) Melakukan self-assessment dan peer assessment. 

Dalam tahapan ini mahasiswa memiliki kesempatan untuk berlatih menulis teks bersama-

sama dengan dosen dan rekannya. Tahap ini juga menentukan apakah mahasiswa sudah siap 

menulis teks secara mandiri atau belum (Feez & Joyce, 1998; Hyland, 2004). 

d. Tahap 4: Independent Construction of the Text 

Independent construction of the text merupakan tahapan dimana mahasiswa menulis 

sebuah teks secara individu (Feez & Joyce, 1998). Dalam tahapan ini mereka menerapkan apa 

yang sudah dipelajari ditahap-tahap sebelumnya. Akan tetap, tahap ini bukan dimaksudkan untuk 

mengetes mahasiswa karena masukan dari dosen terhadap hasil tulisan mahasiswa masih sangat 

diperlukan (Emilia, 2011). Oleh karena itu, dalam tahap ini mahasiswa bisa menulis draft lebih 

dari satu kali untuk menghasilkan tulisan yang baik. Beberapa kegiatan yang disarankan oleh 

(Hyland, 2004) dalam tahapan ini diantaranya: 

1) Memilih topik. Dosen membimbing mahasiswa untuk membantu memilih topik atau tema 

yang akan ditulis. Dosen bisa memberikan beberapa contoh topik yang telah dibahas 

dipertemuan sebelumnya. 

2) Mulai menulis draft. Dalam menulis draft, mahasiswa bisa melihat contoh teks model yang 

sudah mereka tulis bersama ditahap sebelumnya.  
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3) Berkonsultasi atau merevisi teks. Mahasiswa bisa mendapatkan saran baik dari dosen 

maupun rekannya. 

4) Setelah setelah merevisi mahasiswa bisa menerbitkan tulisannya baik dalam lingkup kecil 

seperti didalam kelas ataupun melalui media sosial ataupun media masa. 

 

C. Simpulan dan Saran 

Menulis teks berbahasa Inggris masih menjadi hal yang sulit untuk mahasiswa dan 

mahasiswi di perguruan tinggi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bahasa Inggris sebagai 

bahasa asing yang masih jarang dipergunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, 

dari segi tata bahasa pun tentunya jauh berbeda. Oleh karena itu, genre based approach bisa 

dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran bahasa Inggris di tingkat perguruan tinggi. Genre 

based approach tidak hanya meliputi skill writing saja tapi juga skill lain seperti speaking, 

reading, dan listening.  

Di Indonesia, genre based approach sudah digunakan dalam kurikulum bahasa Inggris 

tingkat menengah tapi masih jarang dipergunakan di tingkat perguruan tinggi. Terkait dengan 

kemampuan menulis mahasiswa yang masih dirasa kurang, genre based approach bisa 

dipergunakan sebagai salah satu alternatif dalam pengajaran menulis bahasa Inggris di perguruan 

tinggi di Indonesia. 
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Abstract 

Not all English fricative sounds are applied to Bahasa Indonesia. So, it is sometimes difficult for 

Indonesians to pronounce English words. Indonesian, especially those who learn English as 

foreign language, commonly failed to have proper pronunciation due to lack of pronunciation 

knowledge. Finding out the problems of students in English fricatives pronunciation would be 

one of the solving problems. Therefore, this study aim to investigate the difficulty level (which is 

the most difficult and the least difficult) of English fricative sounds faced by high school students, 

where the learners of English are commonly from high school students. The study would 

descriptively explain the order of fricative sounds difficulties by describing its percentage. There 

were fifty students acted as samples for this study who were selected randomly. The samples 

were taken from junior high school students number 1 Talang Kelapa. Testing instrument was 

used for this study. The students were tested to pronounce the English words which had fricatives 

on them. The words were formed in isolation and sentence. This study used recording technique 

in order to collect the data. It was found that the most difficult English fricative sound was /ž/ and 

the least difficult English fricative sound was /v/. 

 

Keywords: English Fricative Sounds, Difficulty Level, Testing Instrument, and Recording  

                  Technique. 

 

A. Pendahuluan  

Empat keterampilan bahasa adalah kunci penting untuk semua penutur bahasa. Mereka 

perlu memiliki pengetahuan dan kompetensi tersebut ketika berkomunikasi dengan orang lain. 

keterampilan adalah kemampuan memahami bahasa lisan (mendengarkan), kemampuan 

menggunakan bahasa lisan (berbicara), kemampuan memahami utama dan pendukung ide-ide 

dari bahasa tertulis (membaca), dan kemampuan mengekspresikan diri secara tertulis bahasa 

(menulis). Mereka saling mendukung dalam memproduksi dan menerima bahasa. Dengan kata 

lain, seseorang tidak dapat memiliki komunikasi lisan baik ketika mereka hanya bisa berbicara 

tanpa memiliki kompetensi yang baik pada mendengarkan penerima dan / atau pembaca mereka 

bisa mendapatkan ide-ide yang tepat jika penulis tidak bisa menulis dengan baik. 

Mengenai Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Nomor 32 Tahun 2013 

tentang bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa asing di Indonesia yang harus diajarkan dan / 

atau terintegrasi dalam kegiatan kelas dan digunakan sebagai diuji subjek untuk Ujian Nasional 

(siswa ujian akhir), itu menunjukkan pentingnya penguasaan bahasa Inggris untuk Indonesia. 

Oleh karena itu, Indonesia perlu fokus pada empat keterampilan bahasa Inggris. Ini adalah untuk 

mempersiapkan Indonesia untuk persaingan global sebagai Komunitas Ekonomi ASEAN pada 

mailto:iskandarrosyidin@yahoo.com
mailto:titawulandari@gmail.com
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tahun 2015. Jadi, Indonesia dapat bersaing orang lain dalam memiliki kualitas yang baik dari 

kehidupan. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia dan alam 

yang baik untuk bersaing negara lain tapi kadang-kadang gagal untuk menunjukkan itu karena 

inkompetensi bahasa. 

Keempat keterampilan tentu saja penting untuk dikuasai oleh setiap pelajar bahasa. 

Namun, penelitian ini hanya akan fokus pada keterampilan berbicara, khususnya kemampuan 

pengucapan, karena keterampilan ini merupakan keterampilan sebagian besar digunakan untuk 

kebutuhan sehari-hari. Robinett dikutip dalam Sukmarini (2000, P. 5) menyatakan bahwa "Salah 

satu aspek yang paling penting dari belajar bahasa kedua adalah upaya untuk menguasai sistem 

bunyi, mengucapkan bahasa". Selain itu, Wahba (1998, P. 30) percaya bahwa " mengajarkan 

Pengucapan tidak hanya membuat siswa menyadari bunyi yang berbeda dan fitur bunyi (dan apa 

artinya), tetapi juga dapat meningkatkan mereka berbicara". 

Dalam berbicara, siswa harus mampu mengucapkan bunyi yang dapat dibedakan oleh 

orang lain. Namun, mengucapkan bunyi Bahasa Inggris untuk Indonesia tidak selalu mudah. 

Masalah-masalah ini karena beberapa alasan. Pertama, ada beberapa bunyi dari bahasa Inggris 

yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, seperti [ð] di "that". Kedua, beberapa contoh bunyi yang 

diwakili oleh simbol asing bagi mahasiswa Indonesia (Sulaiman, 2004, P. 3) seperti [Ɵ] di 

"nothing", [ǰ] di "judge", dan [j] di "you". Ketiga, sebagian besar kata-kata bahasa Inggris tidak 

diucapkan karena mereka dieja. Yang terakhir adalah setiap bahasa memiliki bunyi yang 

beragam dan berbeda. 

Sayangnya, situasi ini tidak membuat guru menyadari pentingnya pengajaran Pengucapan 

dalam kelas. Guru cenderung untuk menangani siswa yang pasif akan pengetahuan bahasa 

Inggris seperti menulis, tata bahasa, dan membaca. Siswa jarang mempelajari keterampilan aktif 

seperti berbicara, pengucapan, penekanan, dan mendengarkan. pengucapan bahasa Inggris 

sedikit diabaikan. Selain itu, umumnya dikenal bahwa Indonesia baik dalam mendengarkan 

bahasa asing tapi kemudian mereka takut untuk berbicara dengan menggunakan bahasa tersebut. 

Menurut Moedjito dan Harumi (2008, P. 71) menyatakan bahwa peserta didik Indonesia 

cenderung membuat sejumlah kesalahan besar dalam pengucapan ketika mereka mencoba untuk 

berbicara dalam bahasa Inggris, mereka umumnya melakukan kesalahan dalam beberapa vokal 

dan konsonan seperti / d /, / t /, / v /, / p /, / f /, / s /, / z /, / ∫ /, / I /, / i: /, / u /, dll. Selain itu, 

Simanjuntak (2000, P. 18) menyatakan bahwa dari 24 bunyi diucapkan dengan kesalahan 

termasuk / t, f, v, Ɵ, z, ð /. Asnita (1999, P. 33) juga menyatakan bahwa / ð, Ɵ, ¾, ǰ, č, j / yang 

konsonan yang sulit untuk diucapkan dan dikenali. 
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Ada banyak kesalahan yang dibuat dalam melafalkan mereka. Misalnya, bunyi [Ɵ] 

diucapkan [t] atau [s] seperti "hal" diucapkan [Tin] dan [SIN] dan bunyi [ð] diucapkan [d] seperti 

"yang" diucapkan [ Daet]. Selain itu, [§] dan [š] bunyi juga diucapkan tidak benar oleh siswa. 

Misalnya, [§] diucapkan [s] seperti "measure" diucapkan [ 'mesә (r)] bukan [' mežә (r)] dan [š] 

diucapkan [s] seperti "she" diucapkan [si:]. 

Hal ini jelas terlihat bahwa pengucapan bukanlah tugas yang mudah dilakukan, apalagi, 

itu berkaitan dengan pengucapan bahasa asing. Bentuk penjelasan di atas, sebagian besar 

kesulitan terjadi frikatif bunyi konsonan. Oleh karena itu, mendorong penulis untuk menyelidiki 

apa yang paling sulit dan paling mudah dalam pelafazan bunyi frikatif untuk siswa SMA, seperti 

yang dinyatakan dalam judul berikut "Kesulitan Tingkat  bunyi frikatif dalam bahasa Inggris 

untuk Siswa SMA". 

Beberapa permasalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah bunyi frikatif yang paling sulit dalam bahasa Inggris untuk siswa SMA? 

2. Apakah bunyi frikatif yang paling mudah dalam Bahasa Inggris untuk siswa SMA? 

3. Bagaimanakah urutan kesulitan bunyi frikatif dalam bahasa Inggris untuk siswa SMA? 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahakan tentang:  

1) bunyi frikatif yang paling sulit dalam bahasa Inggris untuk siswa SMA; 2) bunyi frikatif 

yang paling mudah dalam Bahasa Inggris untuk siswa SMA; dan 3) urutan kesulitan bunyi 

frikatif dalam bahasa Inggris untuk siswa SMA. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengucapan 

Dalam studi bahasa, yaitu, linguistik, fonologi dibahas secara komprehensif. Fonologi, 

seperti yang didefinisikan oleh Hornby, 1998, hal. 253, adalah pola bunyi bahasa. Dalam 

fonologi, pelajar bahasa membahas fonem, telepon, dan alofon mana fonem adalah segmen 

fonologis Konstrastif yang realisasi fonetis yang diprediksi oleh aturan (misalnya, /p/ seperti di 

pit dan /b/ seperti pada bit), Phone merupakan realisasi fonetik fonem, dan alofon merupakan 

realisasi fonetis diprediksi dari fonem (misalnya, [p] dan [ph] adalah alofon dari fonem / p / 

dalam bahasa inggris. Ada beberapa aturan fonologi, yaitu: aturan asimilasi, aturan 

featurechanging, aturan disimilasi, fitur penambahan aturan, penghapusan segmen dan aturan 

tambahan, serta aturan gerakan. 

Cara tentang bagaimana kata-kata tertulis diucapkan untuk dipahami dan kunci untuk 

seseorang dalam komunikasi bahasa target adalah titik keberhasilan untuk pelajar bahasa. 

Pengucapan adalah cara di mana bahasa diucapkan (Hornby, 1995, P. 331). Pengucapan 
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mungkin termasuk: (1) huruf vokal dan konsonan, (2) stres, (3) panjang atau irama, dan (4) 

intonasi (Abdullah, 2004, hal 10.). Hal ini dapat ditafsirkan dalam setidaknya tiga cara yang 

berbeda. Yang pertama adalah sebagai gambaran (atau resep) dari sistem bunyi bahasa tertentu. 

Yang kedua adalah deskripsi dari hubungan antara bentuk lisan dan tertulis dari bahasa. Dan 

yang ketiga adalah sebagai seperangkat aturan preskriptif untuk cara di mana setiap representasi 

grafis yang diberikan adalah yang akan diberikan dalam pidato, dan atau cara di mana bentuk 

oral yang akan diberikan secara tertulis. Namun, penelitian ini hanya terfokus pada bunyi 

konsonan. 

Bunyi vokal dan bunyi konsonan tidak selalu sesuai dengan huruf vokal dan konsonan 

kita kenal dengan dalam alfabet. bunyi vokal semua menyuarakan misalnya / i: /, / e /, / i /, dan / 

ә /. bunyi konsonan dapat menyuarakan atau berbunyi, misalnya, / b /, / d /, / g /, / v /, dan / z /. 

 

2. English Konsonan 

Konsonan didefinisikan sebagai salah satu yang dihasilkan ketika bagian mulut 

terhambat. Sementara itu bunyi konsonan yang diproduksi dengan beberapa pembatasan atau 

penutupan dalam saluran vokal seperti udara dari paru-paru didorong melalui glotis keluar dari 

mulut. konsonan yang berbeda bunyi hasil ketika kita mengubah bentuk rongga mulut dengan 

menggerakkan bibir dan lidah, yang artikulator, dan perubahan tempat artikulasi dalam rongga 

mulut. 

Konsonan dapat diklasifikasikan ke dalam set atau kelas atas dasar dua kriteria fonetik 

atau fitur: 

a. Titik atau Tempat Artikulasi 

Konsonan dapat dipisahkan menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan titik atau tempat 

artikulasi (Fromkin dan Rodman, 1998, P. 223). klasifikasi dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Bilabials 

Bunyi ini diproduksi ketika membawa kedua bibir bersama-sama. Bunyi yang 

diindikasikan sebagai bilabials adalah [p], [b], [m]; 

2) Labiodentals 

Bunyi ini diproduksi ketika kita mengartikulasikan dengan menyentuh bibir bawah untuk 

gigi atas. Bunyi yang diindikasikan sebagai labiodentals adalah [f], [v]; 

3) Interdentals 

Bunyi ini diproduksi ketika kita memasukkan ujung lidah antara gigi atas dan bawah. 

Bunyi yang diindikasikan sebagai interdentals adalah [Θ], [ð]. 
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4) Alveolars 

Bunyi ini diproduksi ketika kita menaikkan bagian depan lidah ke ridge alveolar. Bunyi 

yang diindikasikan sebagai alveolars adalah [t], [d], [n], [s], [z], [i], [r]; 

5) Palatal 

Bunyi ini diproduksi dengan menaikkan bagian depan lidah ke titik di langit-langit keras 

tepat di belakang alveolar. Bunyi yang diindikasikan sebagai palatal adalah [S], [§], [č], [ǰ]; 

6) Velars 

Bunyi ini diproduksi dengan menaikkan bagian belakang lidah kami untuk langit-langit 

lunak atau velum. Bunyi yang diindikasikan sebagai velar adalah [k], [g], [ŋ]; 

7) Uvulars 

Bunyi ini diproduksi dengan menaikkan bagian belakang lidah untuk anak lidah. Bunyi 

yang diindikasikan sebagai uvulars adalah [R], [q], [G]; 

8) Alveolars 

Bunyi ini diproduksi ketika glotis terbuka, tidak ada modifikasi lain dari mekanisme 

aliran udara terjadi di dalam mulut. Bunyi yang diindikasikan sebagai glottal adalah [h]. 

 

b. Cara artikulasi 

Berdasarkan cara nya artikulasi, konsonan dikategorikan ke dalam delapan kategori 

seperti ini berikut: 

1) Bunyi Pengisi dan Berbunyi 

Menurut Fromkin dan Rodman (1998, P. 225), bunyi berbunyi adalah bunyi di mana pita 

bunyi yang terpisah ketika aliran udara didorong dari paru-paru. [P], [t], [k], dan [s] adalah bunyi 

contoh konsonan tak berbunyi. Seperti di sip [sip], seat [sit], dan seek [si: k]. bunyi berbunyi 

terjadi ketika pita bunyi bersama-sama, aliran udara memaksa jalan melalui dan menyebabkan 

mereka untuk bergetar. Contoh bunyi ini [b], [d], [g], dan [z], seperti dalam "daze" [dez]. Kedua 

bunyi dapat berbeda dengan merasakan getaran. Jika kita menempatkan jari di setiap telinga dan 

mengatakan menyuarakan "z-z-z-z-z-z-z", kita bisa merasakan getaran pita bunyi. Jika kita 

mengatakan berbunyi "s-s-s-s-s-s-s-s", kita tidak akan merasakan getaran. Untuk menyimpulkan, 

konsonan tertentu English dibunyikan (getaran pita bunyi) sementara lainnya berbunyi (tidak ada 

getaran band vokal). 

2) Disedot dan Diaspirasikan Bunyi 

Kami memiliki embusan tambahan udara untuk bunyi disedot. Sebaliknya, kita tidak 

memiliki embusan tambahan udara untuk bunyi diaspirasikan. Di ditulis, bunyi ini dilambangkan 

[ph] dan bunyi diaspirasikan [p =]. 
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3) Nasal bunyi 

Bunyi ini diproduksi ketika velum diturunkan, udara keluar melalui hidung serta mulut. 

4) Berhenti 

Ini adalah aliran udara dapat benar-benar berhenti setelah memasuki rongga mulut. 

5) Frikatif 

Dalam produksi beberapa kontinuan sementara aliran udara tidak benar-benar berhenti. 

Hal terhambat mengalir dengan bebas. 

6) Afrikat 

Hal ini dihasilkan oleh penutupan berhenti segera diikuti oleh slow release dari 

karakteristik penutupan frikatif. 

7) Liquids 

Hal ini dihasilkan ketika ada beberapa obstruksi aliran udara di mulut, tetapi tidak cukup 

untuk menyebabkan gesekan yang nyata. 

8) Glides 

Kami memproduksi dengan memiliki sedikit atau tidak ada obstruksi aliran udara di 

dalam mulut. 

 

C. Metodologi Penelitian 

Ada lima puluh responden yang bertindak sebagai sampel dalam penelitian ini. Mereka 

diambil secara acak. pengumpulan data ini dilakukan di SMP Nomor 1 TalangKelapa. Teknik 

pengujian digunakan untuk mengumpulkan data. Penulis membangun tes bunyi frikatif dalam 

bahasa Inggris tahu kesulitan pengucapan siswa dalam mengucapkan kata-kata. Seperti yang 

dijelaskan oleh Hornby (1995, P. 1233), tes adalah pemeriksaan singkat pengetahuan atau 

kemampuan, yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau kegiatan yang 

harus dilakukan. 

Tes pengucapan dibagi menjadi dua bagian dari titik pengujian, mereka adalah kata-kata 

dalam isolasi dan kalimat. Ada empat puluh item untuk frikatif di uji dalam kalimat dan empat 

puluh satu lagi untuk kata-kata dalam isolasi. Kesimpulannya, ada seratus item untuk tes 

pengucapan ini dengan delapan bunyi frikatif yang diuji, sehingga, sepuluh item untuk setiap 

bunyi. Kata-kata dalam isolasi berarti kata-kata berdiri sendiri, akan ada stres kata tapi penulis 

tidak fokus pada kesalahan stres bukan frikatif pengucapan. Namun, penelitian ini juga tidak 

memberikan perhatian untuk kalimat stres ketika memeriksa frikatif dalam kalimat. Data tersebut 

diambil dengan meminta siswa untuk mengucapkan tes dan tercatat. Dengan kata lain, penulis 

menggunakan teknik perekaman untuk mendapatkan data. 
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Setelah mendapatkan data, penulis menganalisis data dengan melakukan beberapa 

langkah. Langkah tersebut adalah (1) membuat tabel koreksi yang meliputi siswa ketertiban dan 

item, (2) coding jawaban dari siswa jawaban dalam kuesioner 1 untuk jawaban yang benar dan 0 

untuk jawaban yang salah dengan mendengarkan rekaman setidaknya lima kali, (3) memiliki 

analisis deskriptif jawaban yang benar dan yang salah, (4) menganalisis frekuensi kesalahan 

yang masing-masing bunyi frikatif, dan (5) menafsirkan data yang diperoleh. 

Tabel 1. Set Minimal Simbol Fonetik untuk bahasa Inggris Amerika Konsonan 

 Bilabial Labiodental Interdental Alveolar Palatal Velar Glottal 

Stop 

Voiceless 

Voiced 

 

p 

b 

   

t 

d 

  

k 

g 

 

Nasal m   n  ŋ  

Fricatives 

Voiceless 

Voiced 

  

f 

v 

 

ϴ 

ð 

 

s 

z 

 

š 

ž 

  

h1 

Affricate 

Voiceless 

Voiced 

     

č 

ǰ 

  

Glide 

Voiceless 

Voiced 

 

M 

W2 

    

j 

 

M 

W2 

 

h1 

Liquid    l r    

(Diambil dari Sebuah Pengantar Bahasa oleh Fromkin dan Rodman, 1998: 233) 

Keterangan: 

1. [h] kadang-kadang diklasifikasikan sebagai frikatif karena bunyi mendesis yang 

dihasilkan oleh udara atau kebisingan di glotis. Hal ini juga kadang-kadang 

diklasifikasikan dengan meluncur karena dalam banyak bahasa menggabungkan dengan 

bunyi lainnya sebagai cara yang meluncur lakukan. 

2. [w] diklasifikasikan sebagai baik bilabial karena diproduksi dengan kedua bibir bulat dan 

sebagai velar karena bagian belakang lidah dinaikkan ke velum. 

 

D.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Dari tes yang diberikan, itu mendapat bahwa frikatif tak berbunyi bunyi / f / ditunjukkan 

oleh 65,4% siswa bisa mengucapkannya dengan benar, dan 34,6% siswa diucapkan itu tidak 

benar. bunyi berbunyi frikatif / Θ / ditunjukkan oleh 64% siswa diucapkan dengan benar, dan 

36% siswa diucapkan itu tidak benar. Frikatif berbunyi bunyi / s / ditunjukkan oleh 65,2% siswa 

diucapkan dengan benar, dan 34,8% siswa diucapkan itu tidak benar. Frikatif tak berbunyi bunyi 
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/ š / ditunjukkan oleh 62,8% siswa diucapkan dengan benar, dan 37,2% siswa diucapkan itu tidak 

benar. 

Sementara itu, frikatif menyuarakan bunyi / v / ditunjukkan oleh 66,6% siswa diucapkan 

dengan benar, dan 33,4% siswa diucapkan itu tidak benar. Frikatif menyuarakan bunyi / ð / 

ditunjukkan oleh 62,4% siswa diucapkan dengan benar dan 37,6% siswa diucapkan itu tidak 

benar. Frikatif menyuarakan bunyi / z / ditunjukkan oleh 62,4% siswa diucapkan dengan benar, 

dan 37,6% siswa diucapkan itu tidak benar. Frikatif menyuarakan bunyi / ž / ditunjukkan oleh 

56,2% siswa diucapkan dengan benar, dan 43,8% siswa diucapkan improperly.The distribusi 

temuan ini dapat dilihat pada Tabel 2. frikatif Bunyi Distribusi Test Pengucapan. 

Untuk menjawab permasalahan penelitian, tabel di atas digunakan. The frikatif bunyi yang 

paling sulit adalah / ž / yang 43,8% siswa gagal mengucapkan kata-kata dalam isolasi atau 

kalimat dengan benar. Sebaliknya, setidaknya bunyi frikatif sulit adalah / v / yang ditunjukkan 

oleh hanya 33,4% siswa gagal mengucapkannya dengan benar. Namun, bunyi frikatif lain 

diklasifikasikan ke dalam tingkat moderat kesulitan. 

Tabel 2. Frikatif Bunyi Distribusi Test Pengucapan 

Fricative Voiceless Proper Pronunciation Improper Pronunciation 

f 65,4% 34,6% 

ϴ 64% 36% 

s 65,2% 34,8% 

š 62,8% 37,2% 

   

Fricative Voiced Proper Pronunciation Improper Pronunciation 

v 66,6% 33,4% 

ð 62,4% 37,6% 

z 62,4% 37,6% 

ž 56,2% 43,8% 

 

Kesulitan urutan frikatif dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3. Tingkat Kesulitan Bunyi Frikatif 

Urutan Kesulitan No. Frikatif % 

1 Ž 43,8% 

2 Z 37,6% 

3 Ð 37,6% 

4 Š 37,2% 

5 ϴ 36% 

6 S 34,8% 

7 F 34,6% 

8 V 33,4% 
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Hal ini dapat menyiratkan bahwa frikatif dikategorikan sebagai bunyi yang sulit bagi 

siswa SMA karena tidak ada bunyi frikatif mengakibatkan 0% di tingkat kesulitan mereka. Ada 

sekitar lebih dari 18 sampai 20 siswa gagal mengucapkan frikatif bunyi benar. Secara khusus, 

ada sekitar 21 siswa gagal untuk / § / bunyi, 19 siswa gagal untuk / z / dan / ð / bunyi, 18 siswa 

gagal untuk / š / dan / Θ / bunyi, 17 siswa gagal untuk / s /, / f /, dan / v / bunyi. 

Namun, itu senang melihat bahwa ada lebih banyak siswa mampu mengucapkan frikatif Inggris 

bunyi dengan baik. Secara umum, ada lebih dari 60 siswa% mampu mengucapkannya dengan 

baik atau sekitar 30 siswa dari 50 siswa. Tapi, itu tidak berarti bahwa guru bisa mengabaikan 

ajaran pengucapan karena masih ada beberapa siswa gagal mengucapkan bunyi frikatif dalam 

bahasa Inggris. 

 

2. Pembahasan 

Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam pengucapan bahasa Inggris bunyi 

terutama frikatif. Bunyi paling sulit adalah / ž / kemudian / z / di bagian, / š / dan / s / detik untuk 

tingkat berikutnya. Itu dapat dimengerti karena kata-kata dalam Bahasa Indonesia dipengaruhi 

kompetensi. Kami tidak memiliki kesulitan dalam mengenali bagaimana kata diucapkan karena 

pengucapannya diwakili oleh ejaan. Sebagai contoh, ketika kita memiliki Saya, Zoya, dan 

Syarat, mereka diucapkan seperti yang terlihat. Saya diucapkan / Saya /, zoya diucapkan / zoya /, 

dan syarat  diucapkan / Syarat /. 

Sebaliknya, bahasa Inggris tidak menerapkan aturan yang sama seperti Bahasa Indonesia. 

Ketika kita melihat kata dengan 's', bukan berarti itu diucapkan dengan / s / bunyi. Misalnya, kata 

'vision', 'see', dan 'as'. Tiga kata yang diwakili oleh huruf 's' tetapi mereka memiliki cara yang 

berbeda untuk diucapkan. 'Vision' diucapkan / 'vižn /,' melihat 'diucapkan / si: /,' sebagai 

'diucapkan / AEZ /. Aturan acak ini dapat menghambat kemampuan siswa dalam mengucapkan 

kata-kata bahasa Inggris. 

Selain itu, bunyi / ž / menjadi bunyi yang paling sulit dari semua frikatif karena itu tidak 

diterapkan untuk Bahasa Indonesia. / Z / adalah bunyi yang banyak diterapkan dalam Bahasa 

Indonesia. / ž / bunyi ini jarang ditemukan dalam Bahasa Indonesia. Penulis bahkan pernah 

menemukan bunyi ini dalam Bahasa Indonesia. Namun, bunyi ini populer digunakan dalam 

bahasa Inggris seperti kata genre, visi, dan televisi. 

Sementara itu, bunyi frikatif dari / ð / dan / Ɵ / berada di tempat ketiga dan kelima. Hal 

ini dapat dimengerti bahwa dua bunyi ini jauh lebih mudah untuk memprediksi daripada / s /, / z 

/, / s /, dan / atau / ž / karena bunyi ini sebagian besar diterapkan untuk huruf 'th'. Kemudian, para 

siswa hanya akan memprediksi bunyi diterapkan / ð / atau / Θ /. 
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Bunyi paling sulit adalah / f / dan / v /. Bahkan ini diklasifikasikan menjadi yang paling tapi 

bunyi ini masih sulit bagi siswa. Temuan ini menunjukkan alasan beberapa kesalahan yang 

dibuat oleh Indonesia ketika mereka mengatakan nama-nama orang 'Sifa' dan 'Siva'. Kebanyakan 

Indonesia diucapkan dua kata dalam pengucapan yang sama / sifa / bukan / sifa / dan / siva /. 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Yang paling sulit English frikatif bunyi adalah / ž / dengan 43,8% dari lima puluh siswa 

sebagai sampel. Ini adalah tentang 21 siswa merasa / ž / bunyi sulit untuk mengucapkan 

bunyi apakah itu adalah kata dalam isolasi dan / atau dalam kalimat. 

b. Yang paling sulit bunyi frikatif bahasa Inggris / v / dengan 33,4% dari lima puluh siswa 

sebagai sampel. Ini adalah sekitar 17 siswa merasa / v / bunyi sulit untuk mengucapkan 

bunyi apakah itu adalah kata dalam isolasi dan / atau dalam kalimat. 

c. Tingkat kesulitan dari bunyi frikatif bahasa Inggris adalah sebagai pesanan ini; yang 

pertama adalah / ž / (43,8% sekitar 21 siswa dari 50 siswa), yang kedua adalah / z / (37,6% 

sekitar 19 siswa dari 50 siswa), yang ketiga adalah / ð / (37,6 % 19 siswa dari 50 siswa), 

keempat adalah / š / (37,2% sekitar 18 siswa dari 50 siswa), kelima adalah / Θ / (36% 

sekitar 18 siswa dari 50 siswa), keenam adalah / s / (34,8% sekitar 17 siswa dari 50 siswa), 

ketujuh adalah / f / (34,6% sekitar 17 siswa dari 50 siswa) dan kedelapan adalah / v / 

(33,4% sekitar 17 siswa dari 50 siswa). 

d. Aturan yang berbeda dalam mengucapkan kata-kata  dalam Bahasa Indonesia dan Inggris 

memberikan kontribusi terhadap kemampuan siswa dalam pengucapan bahasa Inggris. Hal 

ini umumnya diketahui bahwa bahasa Inggris tidak dapat diucapkan seperti yang tertulis 

sementara Bahasa Indonesia umumnya diucapkan seperti yang tertulis. 

e. Beberapa English frikatif bunyi yang tidak ada dalam Bahasa Indonesia juga akan 

berkontribusi pada kesulitan siswa dalam pengucapan bahasa Inggris. Misalnya, / ž / tidak 

diterapkan dalam Bahasa Indonesia, maka bunyi ini berada pada ditingkat pertama 

kesulitan untuk siswa dalam penelitian ini 
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2. Saran 

Saran akan ditujukan kepada guru, peneliti, dan mahasiswa. Bagi para guru (bukan hanya 

guru SMP tetapi juga semua guru bahasa Inggris) harus memberikan perhatian lebih fokus pada 

kesulitan siswa pada bunyi tertentu bahasa Inggris. Berdasarkan penelitian ini, / ž / siswa harus 

diajarkan dan dilatih lebih oleh guru. Guru juga perlu melakukan studi tentang masalah siswa 

mereka sehingga mereka dapat memecahkan masalah nyata yang dihadapi oleh siswa. Guru juga 

perlu memiliki perhatian lebih untuk mengajar pengucapan dan berhenti mengabaikan itu karena 

pengucapan adalah bagian penting dalam berbicara. 

Bagi peneliti, hal ini merupakan pendorong bagi peneliti bahasa untuk melakukan 

penyelidikan lebih lanjut tentang kesulitan siswa dalam belajar bahasa asing, untuk semua aspek 

keterampilan bahasa. Peneliti harus mencari pemecahan setelah menemukan masalah belajar 

bahasa masalah. 

Untuk siswa, disarankan bagi siswa untuk memprediksi kesulitan mereka sendiri selama 

proses pembelajaran. Mereka perlu melihat kekurangan dari semua aspek bahasa, sehingga 

mereka dapat menemukan pemecahan masalah mereka sendiri. Para siswa juga disarankan untuk 

terus berlatih dan fokus pada masalah mereka pengucapan sehingga mereka dapat meningkatkan 

kemampuan baik. Selain itu, berurusan dengan temuan penelitian ini, siswa harus memiliki lebih 

fokus pada berlatih / ž / bunyi. 
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Abstract 

 

the aims of the research was to find the influence between motivation od learning and 

learning model on English writing skills. The method of research is experiment with 

factorial 2x2. The result of research are; 1) there are the difference of English essay 

writing learning between task based learning group and contextual learning group. The 

data showed Fh(k) = 6.130 and Ft (0,05) = 4.04 ( Fh(k) > Ft), 2) there are interactions 

between task based learning group and contextual learning group. The data showed Fh 

(bxk) = 11.23, and Ft (0,05) = 4.04 ( Fh(k) > Ft). 3) there are the difference of English 

essay writing learning between task based learning group and contextual learning group 

in high motivation of learning because Qaccountis 5.61 and Qtable is 2.86 for significant 

value 0.05, 4) there are the difference of English essay essay writing learning between 

task based learning group and contextual learning group in low motivation of learning 

because Qaccount is 3.839 and Qtable is 2.86 for significant value 0.05. 

 

Keywords: Learning Motivation, Essay Writing, Learning Model 

 

A. Pendahuluan 

Proses pembelajaran menulis bahasa Inggris masih dianggap sulit khususnya bagi 

mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Apalagi pembelajaran menulis yang diarahkan pada essay 

writing karena pembelajaran tersebut memiliki penggunaan bahasa tersendiri. Seperti yang 

diungkapkan oleh Malkoc (2000:1), “Writing skills are often the most difficult skills for   

students of English as a foreign language to acquire. This may be because of the great emphasis 

on listening, speaking, and reading in the classroom”. Hal ini menjadi sulit karena menulis 

merupakan kegiatan komplek dan memiliki aturan terikat secara grammatikal. Siswa 

membutuhkan penguasaan kosa kata  serta pengalaman belajar yang sesuai dengan konteks. 

Dengan demikian kemampuan menulis menjadi penting diera global saat ini karena memiliki 

peranan besar terhadap peningkatan kualitas hidup. Menurut Hamp-Lyons & Kroll (2002:19) 

bahwa menulis adalah suatu aktivitas yang terjadi berdasarkan konteks, untuk mendapatkan 

tujuan, dan  memberikan bentuk tulisan yang ditujukan kepada pembaca. Pendapat yang sama 

dari Sperling (2002:19) menjelaskan bahwa menulis seperti bahasa pada umumnya berarti 

melakukan aktivitas secara sosial dan budaya serta secara individu dan tujuan sosial. 
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Dengan demikian, pembelajaran menulis esai menuntut mahasiswa memiliki pengatahuan 

dalam konteks kehidupan nyata, dan penguasaan grammatikal serta kosakata yang baik. Apalagi 

dalam pembelajaran menulis esai, mahasiswa masih sulit mengembangkan menjadi paragraf 

banyak. Menurut Connelly dan Forsyth (2012:7) bahwa esai adalah rangkaian tulisan yang 

berupaya untuk menggali lebih jelas subjek. Esai tidak hanya bentuk tulisan. Ada tiga hal yang 

membedakan esai dengan bentuk tulisan lain antara lain; 1) esai adalah lembaran tulisan formal 

dan memiliki aturan jelas. 2) Esai adalah lembaran tulisan berdasarkan konteks yang dinilai. 3) 

Esai digunakan oleh para pengajar untuk mengembangkan keterampilan akademik untuk 

menggali; topik lebih detail, mempertimbangkan debat akademik dan menggambarkan fakta-

fakta yang mewakili pandangan seseorang, serta meningkatkan kemampuan membaca dan 

menulis. Brkenaan dengan hal tersebut maka tulisan esai harus dinilai berdasarkan banyak aspek, 

seperti yang diungkapkan Brown (2001: 357) menyatakan bahwa menilai sebuah karya tulis 

tidak terlepas dari enam aspek, yakni: isi, organisasi, wacana, sintaksis, kosa kata, dan mekanik.  

Di dalam proses menulis, perencanaan memiliki peran yang sentral, bahkan merupakan 

fenomena unik dan khas dalam menulis. Perencanaan merupakan komponen intrinsik dalam 

proses penulisan. Terkait dengan perencanaan menulis, Hayes dalam Byrnes dan Manchon 

(2014:33) berpendapat “Creating a writing plan not only involves setting goals, generating 

ideas, and evaluating them but also necessarily involves translation and transcription to produce 

a written product: a plan. Thus, creating a written plan involves a complete writing process that 

produces a text designed to aid the author of the plan in producing another text.” 

Dari hasil observasi di IAIN Mataram diketahui bahwa mahasiswa banyak yang 

mendapatkan nilai buruk (nilai D atau E) yang tidak memenuhi nilai standar lulus mata kuliah 

minimal grade C yaitu 58. Masalah lainnya adalah penguasaan kosakata yang rendah atau sedikit 

dan rendahnya penguasaan penyusunan kalimat yang baik dan benar. Selain itu, kendala yang 

muncul dalam proses pembelajaran essay writing bukan saja sarana yang dimiliki mahasiswa 

kurang lengkap seperti kamus, buku referensi, dan sebagainya. Mahasiswa tidak mau mencari 

referensi lain karena sudah ketergantungan pada dosen. Jadi mahasiswa lebih menyukai proses 

belajar dengan metode ceramah (teacher – centered) daripada student-centered. 

Dari sini kita dapat mengetahui bahwa mahasiswa belum memiliki motivasi belajar yang 

tinggi. Padahal seperti kita ketahui bahwa motivasi merupakan jantungnya proses belajar. 

Menurut Marshall dalam Brophy (2010:209) bahwa motivasi bukan saja diorientasikan pada 

pancapaian prestasi belajar. Jadi dalam hal ini bagaimana guru mampu mengembangkan proses 

belajar yang tidak hanya berorientasi pada teori tapi pencapaian prestasi dari teori tersebut. 

Blumenfeld, Puro, and Mergendoller mengembangkan konsep motivasi belajar dengan 
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mengkombinasikan motivasi dan kemampuan kognitif. Pada kelas science ditingkat lima dan 

enam para guru melaporkan bahwa para siswa yang mempunyai motivasi rendah fokus pada 

membaca, kuis dan nilai pekerjaan siswa. Sedangkan untuk siswa yang memiliki motivasi tinggi 

menekankan pada ide-ide besar, nilai-nilai dalam keilmuan science yang yang mampu 

dihubungkan dengan peristiwa kehidupan sehari-hari, dan mengekspresikan antusias mereka 

dengan pengalaman. 

Keller dalam Brophy (2010:313-315) )mengembangkan prinsip – prinsip motivasi dalam 

empat dimensi yaitu perhatian, relevansi, harapan, dan hasil (interest, relevance, expectancy, and 

outcomes). Model Keller sebagai jawaban pertanyaan bagaimana merancang pembelajaran yang 

dapat mempengaruhi motivasi berprestasi dan hasil belajar. Model ini dikembangkan 

berdasarkan teori nilai harapan (expectancy value theory) yang mengandung dua komponen 

yaitu nilai (value) dari tujuan yang akan dicapai dan harapan (expectancy) agar berhasil 

mencapai tujuan itu. Dari dua komponen tersebut oleh Keller dikembangkan menjadi empat 

komponen.  

Dengan demikian, penyelesaian masalah pembelajaran menulis esai melalui penggantian 

model pembelajaran. Dalam hal ini, model pembelajaran berbasis tugas dan kontekstual menjadi 

pilihan. Karena dalam belajar menulis esai membutuhkan latihan banyak dan pengalaman belajar 

dari konteks kehidupan nyata. Menurut Richards dalam Nunan (2004:2) tugas dipahami sebagai 

‘an activity or action which is carried out as the result of processing or understanding language’ 

‘suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan sebagai hasil dari pemrosesan atau pemahaman 

bahasa’. Komponen kerangka pembelajaran berbasis tugas mengarahkan pengajar untuk 

mengikuti tahapan demi tahapan secara efektif dalam pembelajaran karena pembelajaran 

berbasis tugas memiliki tahapan yang berbeda dengan metode-metode pengajaran lainnya. Hal 

ini sesuai dengan pandangan Willis dalam Hammer (2004:87) bahwa pembelajaran berbasis 

tugas memiliki kerangka yang terdiri atas: pra-tugas (pre-task), siklus tugas (task cycle), dan 

fokus bahasa (language focus). Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Tugas menurut Willis dalam Hammer 
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Sedangkan menurut Alwasilah (2997:64) bahwa pembelajaran kontekstual atau CTL 

(Contextual Teaching Learning) membuat siswa mampu menghubungkan isi dari subjek-subjek 

akademik dengan konteks kehidupan keseharian mereka untuk menemukan makna. CTL adalah 

sebuah system yang menyeluruh. CTL terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Jika 

bagian-bagian ini terjalin satu sama lain, maka akan dihasilkan pengaruh yang melebihi hasil 

yang diberikan bagian-bagiannya secara terpisah. Menurut Sears (2002:2) CTL adalah suatu 

konsep yang membantu para guru menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. 

Dalam pembelajaran CTL ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Menurut 

Nurhadi (2002:10) bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual memiliki tujuh komponen utama 

pembelajaran efektif yaitu: konstruktivisme (Constructivisme), menemukan (inquiry), bertanya 

(Questioning), masyarakat Belajar (Learning Community), pemodelan (Modelling), refleksi 

(Reflection), dan penilaian yang Sebenarnya (Authentic Assesment). 

Berdasarkan pada pandangan tersebut bahwa pembelajaran menulis esai bagi mahasiswa 

membutuhkan tingkat motivasi belajar karena tingkat kesulitan yang besar. Melalui 

pembelajaran yang mengarahkan mahasiswa pada latihan serta menggali pengalaman belajar 

mereka bahwa pembelajaran berbasis tugas dan pembelajaran 

kontekstual saling berkaitan dan mendukung. Karena dalam kedua model pembelajaran 

ini juga memotivasi mahasiswa menjadi lebih giat untuk menulis.  

Dengan demikian, permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 1) 

apakah ada perbedaan pembelajaran menulis esai bahasa Inggris antara kelompok mahasiswa 

yang belajar dengan menggunakan pembelajaran berbasis tugas dan pembelajaran konstekstual, 

2) apakah ada interaksi antara pembelajaran berbasis tugas dan pembelajaran konstekstual? 3) 

apakah ada perbedaan kemampuan menulis esai bahasa Inggris antara mahasiswa yang belajar 

dengan pembelajaran berbasis tugas dan yang belajar dengan pembelajaran konstekstual pada 

kelompok mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi? 4) apakah ada perbedaan kemampuan 

menulis esai  bahasa Inggris antara mahasiswa yang belajar dengan pembelajaran berbasis tugas 

dan yang belajar dengan pembelajaran konstekstual pada kelompok mahasiswa yang memiliki 

motivasi rendah?  
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B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah eksperimen dengan rancangan faktorial 2x2 

yang dapat ditunjukan dengan tabel berikut.  

Tabel 1. Matriks Rancangan Penelitian 

 

 

Variabel Bebas 

 

A. Model Pembelajaran (x1) 

 Pembelajaran Berbasis 

Tugas  (A1) 

Pembelajaran Kontekstual  

(A2) 

B. Motivasi Belajar 

(X2) 

Tinggi (B1) A1B1 (Sel 1) A2B1 (Sel 2) 

Rendah (B2) A1B2 (Sel 3) A2B2 (Sel 4) 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program studi Bahasa Inggris di 

IAIN Mataram. Populasi target adalah seluruh mahasiswa Program studi Bahasa Inggris. 

Sedangkan populasi sasaran/terjangkau adalah mahasiswa semester ganjil tahun akademik 

2015/2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik multi stage cluster 

random sampling, dengan langkah-langkah: 

1. Menentukan Program Studi Bahasa Inggris di IAIN Mataram sebagai tempat penelitian. 

2. Secara purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, 

dengan menentukan mahasiswa semester 3 pada Program Manajemen Informatika 

sebanyak 2 kelas sebagai kelas penelitian.  

3. Membagi 2 kelas tersebut untuk satu kelas dengan menggunakan pembelajaran berbasis 

tugas  serta satu kelas lagi menggunakan pembelajaran kontekstual.  

4. Setiap kelompok kelas dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok beranggotakan 

mahasiswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan kelompok beranggotakan mahasiswa 

yang memiliki motivasi belajar rendah. Penentuan motivasi belajar mahasiswa anggota 

populasi dilakukan dengan menggunakan angket. Skor yang diperoleh dari angket tersebut 

kemudian diperingkat. 

5. Skor yang diperoleh dari angket tersebut kemudian diperingkat sebanyak 27 % kelompok 

atas sebagai kelompok yang memiliki motivasi belajar tinggi. Sedangkan 27 % kelompok 

bawah dinyatakan sebagai kelompok yang memiliki motivasi belajar rendah. Pengambilan 

masing-masing 27 % kelompok atas dan kelompok bawah didasarkan pada anjuran 

Guilford. Hasil dari perhitungan diperoleh bahwa ada sebanyak 12 orang mahasiswa yang 

masuk dalam kelompok tinggi dan 12 orang masuk pada kelompok rendah. 

6. Menetapkan masing-masing anggota sampel setiap sel. Ada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Untuk kelompok eksperimen sebanyak 24 orang dan kelompok kontrol 
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sebanyak 24 orang, dengan ketentuan setiap kelompok memiliki kelompok mahasiswa 

yang bermotivasi tinggi dan rendah. 

Validitas terhadap rancangan penelitian sangat diperlukan karena menghasilkan akibat. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan pengontrolan validitas internal dan validitas 

eksternal. Campbell dan Stanley dalam Donal, dkk (1990) mengelompokkan tujuh kriteria dalam 

validitas internal antara lain ; (1) sejarah, (2) pematangan, (3) pemberian pra tes, (4) alat 

pengukuran, (5) kemunduran statistik, (6) hilang dalam eksperimen, dan (7) interaksi 

pematangan dengan seleksi. Sedangkan validitas eksternal meliputi populasi dan ekologis. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi validitas hasil 

perlakuan. 

Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yaitu: (1) 

angket untuk variabel motivasi belajar dan (2) tes untuk variabel kemampuan bahasa Inggris. 

Sedangkan teknik yang dipergunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis varian (ANAVA) 2 jalur pada taraf signifikansi α = 0,05. Apabila di dalam analisis 

ditemukan adanya interaksi, maka dilanjutkan dengan Uji Tuckey. Sebelum data hasil uji 

hipotesis penelitian dianalisis, terlebih dahulu dilaksanakan uji persyaratan analisis yang meliputi 

uji normalitas dan  uji homogenitas. Uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji Liliefors, 

sedangkan uji homogenitas menggunakan uji Bartlett dengan taraf kepercayaan α = 0,05.  

 Untuk menguji hipotesis nol (Ho), maka disusunlah beberapa hipotesis statistik berikut: 

Hipotesis Pertama    Hipotesis Kedua 

Ho : µA1 =  µA2    Ho : INT. A x B = 0 

H1 : µA1 >  µA2    H1 : INT. A x B ≠ 0 

Hipotesis Ketiga    Hipotesis Keempat 

Ho : µA1B1 =  µA2B1   Ho : µA1B2 =  µA2B2 

H1 : µA1B1  > µA2B1   H1 : µA1B2  <  µA2B2 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Tes Kemampuan Menulis Esai Bahasa Inggris 

a. Skor Hasil Kemampuan Menulis Esai Bahasa Inggris dengan Pembelajaran Berbasis Tugas  

    Secara Keseluruhan 

Kemampuan menulis esai bahasa inggris mahasiswa program studi bahasa Inggris yang 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis tugas secara keseluruhan 

memiliki rentang skor nilai antara 69 – 83, dengan skor terendah 69 dan skor tertinggi 83. 

Kelompok ini mempunyai skor rata-rata 76.88, dan standar deviasi sebesar 2.65. 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

777 
 
 

b. Skor Hasil Kemampuan Menulis Esai Bahasa Inggris dengan Pembelajaran Kontekstual 

Secara Keseluruhan 

Kemampuan menulis esai bahasa inggris mahasiswa program studi bahasa Inggris yang 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kontekstual secara keseluruhan 

memiliki rentang skor nilai antara 59 – 77, dengan skor terendah 59 dan skor tertinggi 77. 

Kelompok ini mempunyai skor rata-rata 68.33, dan standar deviasi sebesar 7.187. 

c. Skor Hasil Kemampuan Menulis Esai Bahasa Inggris dengan Pembelajaran Berbasis Tugas 

pada Kelompok Mahasiswa yang Memiliki Motivasi Belajar Tinggi  

Kemampuan menulis esai bahasa inggris yang mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran berbasis tugas pada kelompok mahasiswa yang memiliki motivasi 

tinggi secara keseluruhan memiliki rentang skor nilai antara 77-88, dengan skor terendah 77 dan 

skor tertinggi 88. Kelompok ini mempunyai skor rata-rata 78.58, dan standar deviasi sebesar 

2,676.  

d. Skor Hasil Kemampuan Menulis Esai Bahasa Inggris dengan Pembelajaran Berbasis Tugas 

pada Kelompok Mahasiswa yang Memiliki Motivasi Belajar Rendah 

Kemampuan menulis esai bahasa inggris yang mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran berbasis tugas pada kelompok mahasiswa yang memiliki motivasi 

rendah secara keseluruhan memiliki rentang skor nilai antara 55 – 78, dengan skor terendah 55 

dan skor tertinggi 78. Kelompok ini mempunyai skor rata-rata 62,25, dan standar deviasi sebesar 

7,621.  

e. Skor Hasil Kemampuan Menulis Esai Bahasa Inggris dengan Pembelajaran Kontekstual pada 

Kelompok Mahasiswa yang Memiliki Motivasi Belajar Tinggi 

Kemampuan menulis esai bahasa inggris yang mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran kontekstual pada kelompok mahasiswa yang memiliki motivasi 

tinggi secara keseluruhan memiliki rentang skor nilai antara 70– 80, dengan skor terendah 70 dan 

skor tertinggi 80. Kelompok ini mempunyai skor rata-rata 75.17, dan standar deviasi sebesar 

2.480. 

f. Skor Hasil Kemampuan Menulis Esai Bahasa Inggris dengan Pembelajaran Kontekstual pada 

Kelompok Mahasiswa yang Memiliki Motivasi Belajar Rendah 

Kemampuan menulis esai bahasa inggris yang mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran kontekstual pada kelompok mahasiswa yang memiliki motivasi 

rendah secara keseluruhan memiliki rentang skor nilai antara 75-77, dengan skor terendah 75 dan 

skor tertinggi 77. Kelompok ini mempunyai skor rata-rata 74,42, dan standar deviasi sebesar 

1,782. 
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2. Pengujian Persyaratan Analisis 

a. Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan terhadap delapan kelompok 

perlakuan. Dalam pengujian menggunakan taraf  nyata σ = 0,05 dengan derajat bebas 12. 

Rangkuman hasil perhitungan dijelaskan dalam tabel 2 di bawah ini: 

Tabel  2. Hasil Uji Normalitas Distribusi Data Penelitian 

No. Kemampuan Bahasa Inggris Nilai Lo Nilai Lt (0,05) Kesimpulan 

1. Pembelajaran berbasis tugas (PBT) 0.000 0.242 Normal 

2. Pembelajaran kontekstual (PK) 0.000 0.242 Normal 

3. Motivasi belajar tinggi (MBT) 0.002 0.242 Normal 

4. Motivasi belajar rendah (MBR) 0.000 0.242 Normal 

5. PBT + MBT 0,115 0.242 Normal 

6. PBT+ MBR 0.016 0.242 Normal 

7. PK + MBT 0.149 0.242 Normal 

8. PK + MBR 0.144 0.242 Normal 

 

Berdasarkan hasil perhitungan data hasil penelitian yang ada pada tabel di atas 

menunjukkan bahwa semua kelompok data yang diuji normalitasnya dengan menggunakan Uji 

Liliefors, untuk Lo (Nilai L hitung uji Liliefors ) lebih kecil dibandingkan dengan nilai Lt (Nilai 

kritis L pada tabel untuk uji Liliefors). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua 

kelompok perlakuan memiliki data yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas data dengan uji Barlett adalah untuk melihat apakah variansi-

variansi k buah kelompok peubah bebas yang banyaknya data per kelompok bisa berbeda dan 

diambil secara acak dari data populasi masing-masing yang berdistribusi normal, berbeda atau 

tidak. Kriteria uji yang digunakan adalah apabila nilai hitung  > nilai tabel , maka H0 yang 

menyatakan varians homogen ditolak, dalam  hal lainnya diterima. Pengujian homogenitas data 

penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa populasi homogen. Adapun hasil perhitungan dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4.641 5 12 .014 
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Berdasarkan pada hasil tabel di atas, hipotesis nol (Ho)  diterima dan H1 ditolak. Karena nilai 

signifikan 0.014 menunjukkan lebih kecil dari taraf signifikan 5% yaitu   7,81. Sehingga untuk setiap 

kelompok perlakuan memiliki data yang homogen. Dengan demikian data tersebut dapat dilanjutkan 

untuk pengujian hipotesis.  

c. Pengujian Hipotesis Penelitian  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis varians dua jalur 

(ANAVA 2 x 2), yang dilanjutkan dengan menggunakan uji Tuckey ketika terdapat interaksi. Berikut 

hasil perhitungan: 

Tabel 4. Between-Subjects Factors 

 N 

Fak.A 
1 24 

2 23 

22 1 

Fak.B 1 24 

2 4 

Dependent Variable: Nilai 

Tabel 5. Tests of Between-Subjects Effects 

Source Type III Sum 

of Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial Eta Squared 

Corrected Model 1474.464a 4 368.616 13.795 .000 .562 

Intercept 66758.502 1 66758.502 2498.327 .000 .983 

Fak.A 517.579 2 258.790 9.685 .000 .311 

Fak.B 217.255 1 217.255 8.130 .007 .159 

Fak.A * Fak.B 699.233 1 699.233 26.168 .000 .378 

Error 1149.015 43 26.721    

Total 248727.000 48     

Corrected Total 2623.479 47     

a. R Squared = .562 (Adjusted R Squared = .521) 

 

Tabel 6. Rekapitulasi ANAVA Dua Jalur  

Sumber Varian SS Dk MS F Hitung F Tabel 

Faktor A (b) 517.579 2 258.790 9.685 4.04 

Faktor B (k) 217.255 1 217.255 8.130 4.04 

Faktor AB (bxk) 699.233 1 699.233 26.168 4.04 

Inter 1149.015 43 26.721   

 

Kriteria Pengujian: 

1. Karena Fh(b) = 9.685 > 4,04  Ft(b) maka terdapat perbedaan yang signifikan antar baris. 

2. Karena Fh(k) = 8.130 > 4,04  Ft(b) maka terdapat perbedaan yang signifikan antar kolom. 

3. Karena Fh(i) =26.168 > > 4,04  Ft(b) maka  terdapat interaksi antara faktor kolom dan baris. 

4. Karena ada perbedaan analisis maka dilanjutkan dengan uji tuckey. 
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Berdasarkan tabel Anava 2x2 di atas maka hipotesis pertama dan kedua dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Hipotesis 1 

Karena Fh (k) = 8.130 dengan Ft (0,05) = 4.04. Ternyata  Fh(k) > Ft sehingga Ho ditolak 

dan H1 diterima. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antar baris. Jadi ada perbedaan 

pembelajaran menulis esai bahasa Inggris antara kelompok mahasiswa yang belajar dengan 

menggunakan pembelajaran berbasis tugas dan pembelajaran kontekstual. Hal tersebut dapat 

dilihat dari nilai rata-rata bahasa Inggris. 

Hipotesis 2 

Dari hasil perhitungan diperoleh Fh (bxk) = 26.168, dengan Ft (0,05) = 4.04. Ternyata  

Fh(k) > Ft sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Maka ada pengaruh interaksi antara 

pembelajaran menulis esai bahasa Inggris antara kelompok mahasiswa yang belajar dengan 

menggunakan pembelajaran berbasis tugas dan pembelajaran kontekstual. Berdasarkan hasil 

analisis pada Uji Anava 2x2 di atas menunjukkan adanya interaksi antara model pembelajaran 

dan motivasi belajar, selanjutkan untuk mengetahui kelompok mana yang unggul akan dilakukan 

Uji Tuckey. 

Pengujian Hipotesis 3 

Ho : µA1B1 =  µA2B1   

H1 : µA1B1 > µA2B1 

Rumus yang digunakan : 

Q  =    YA1B1 -  YA2B1 

√ RKD 

     N 

Hasil Pengujian : 

Ho ditolak dan H1 diterima jika Qh > Qt 

Ho diterima dan H1 ditolak jika Qh < Qt 

Berdasarkan pada hasil perhitungan analisis di atas diperoleh harga Q hitung adalah 

9.617, dengan Q tabel pada taraf signifikan 0.05 besarnya adalah 2,86. Ternyata Q hitung lebih 

besar dari Q tabel pada taraf signifikan 0.05. Dengan demikian Ho ditolak dan H1 diterima, 

sehingga dapat dinyatakan bahwa ada perbedaan kemampuan menulis esai bahasa Inggris antara 

mahasiswa yang belajar dengan pembelajaran berbasis tugas dan pembelajaran kontekstual pada 

kelompok mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi.   
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Pengujian Hipotesis 4   

Ho   : µA1B2 =  µA2B2 

H1     : µA1B2 <  µA2B2 

Rumus yang digunakan : 

Q =  YA1B2 -  Y A2B2 

               √RKD 

                   N 

Hasil Pengujian : 

Ho ditolak dan H1 diterima jika Qh > Qt 

Ho diterima dan H1 ditolak jika Qh < Qt 

Berdasarkan pada hasil perhitungan analisis di atas diperoleh harga Q hitung adalah 8.839 

dengan Q tabel pada taraf signifikan 0.05  besarnya adalah 2,86. Ternyata Q hitung lebih kecil 

dari Q tabel pada taraf signifikan 0.05 Dengan demikian Ho diterima dan H1 ditolak, sehingga 

dapat dinyatakan bahwa ada perbedaan kemampuan menulis esai bahasa Inggris antara 

mahasiswa yang belajar dengan pembelajaran berbasis tugas dan pembelajaran kontekstual pada 

kelompok mahasiswa yang memiliki motivasi rendah.    

Berdasarkan hasil analisa deskriptif diperoleh skor rata-rata kemampuan menulis esai 

bahasa Inggris mahasiswa yang diajar dengan menggunakan pembelajaran berbasis tugas dan 

pembelajaran kontekstual mengalami peningkatan dan sudah masuk pada standar minimal 

kelulusan. Hal ini didukung oleh hasil analisis inferensial yang menunjukkan adanya perbedaan 

yang sangat signifikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang belajar menggunakan 

pembelajaran berbasis tugas lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran kontekstual. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pembelajaran berbasis tugas jauh lebih 

efektif daripada pembelajaran kontekstual, khususnya yang menjadi subyek dalam penelitian ini.  

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif dapat dilihat bahwa untuk kelompok 

mahasiswa yang memiliki motivasi belajar tinggi mempunyai rata-rata skor bahasa Inggris yang 

berbeda antara kelompok mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran berbasis tugas dan 

pembelajaran kontekstual. Dari rata-rata skor yang telah dihasilkan pada statistik deskriptif 

menunjukkan adanya selisih, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara deskriptif keduanya 

berbeda. Hal inipun diperkuat dengan hasil pengujian hipotesis, yakni dengan adanya perbedaan 

yang sangat signifikan kemampuan menulis esai bahasa Inggris yang berbeda antara kelompok 

mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran berbasis tugas dan pembelajaran kontekstual. 

Dengan adanya data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis tugas lebih 

baik dibandingkan dengan pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan kemampuan menulis 

esai bahasa Inggris bagi mahasiswa yang memiliki motivasi belajar tinggi.  
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Sedangkan untuk mahasiswa yang memiliki motivasi belajar rendah menunjukkan hasil 

yang berbeda, yaitu rata-rata skor kemampuan menulis esai bahasa Inggris mahasiswa yang 

diajar dengan menggunakan pembelajaran konteksual lebih tinggi dibandingkan dengan 

penggunaan pembelajaran berbasis tugas. Namun berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis ada 

perbedaan signifikan antara pembelajaran berbasis tugas dan pembelajaran kontekstual pada 

tingkat kelompok mahasiswa yang bermotivasi rendah.  

Untuk hal yang sama dilihat dari hasil interaksi antara model pembelajaran dan motivasi 

belajar dalam meningkatkan kemampuan menulis esai bahasa Inggris yang ditunjukkan dengan 

hasil pengujian hipotesis yaitu Fh(k) > Ft sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Maka ada 

pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan 

menulis esai bahasa Inggris pada mahasiswa program studi Bahasa Inggris. Berdasarkan hasil 

pengujian tersebut diindikasikan bahwa pengelompokkan mahasiswa berdasarkan motivasi 

belajar memberikan pengaruh yang berarti terhadap efektifitas penggunaan model pembelajaran 

dan motivasi belajar.  

Dari hasil penelitian ini telah ditemukan bahwa untuk meningkatkan kemampuan menulis 

esai bahasa inggris dengan model pembelajaran menggunakan pembelajaran berbasis tugas lebih 

cocok digunakan untuk mahasiswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan model 

pembelajaran menggunakan pembelajaran kontekstual lebih cocok bagi yang memiliki motivasi 

belajar rendah. 

Model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelemahan ini dianalisis 

berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Dalam pemilihan informasi atau materi  di kelas didasarkan pada kebutuhan mahasiswa  

padahal, dalam kelas itu tingkat kemampuan dan motivasi mahasiswa berbeda-beda 

sehingga pengajar akan kesulitan dalam menentukan materi pembelajaran karena tingkat 

pencapaiannya mahasiswa tidak sama. Dapat dianalisis bahwa materi utama dalam mata 

kuliah bahasa inggris akan tetap sama, tetapi pengajar bisa memilih model pembelajaran 

disesuaikan dengan keinginan mahasiswa karena dalam meningkatkan kemampuan 

menulis esai bahasa inggris dihubungkan dengan pengetahuan atau pengalaman yang 

sudah mereka alami dalam kehidupan nyata. Dengan demikian pencapaian materi akan 

tercapai. 

2. Tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama. Pengajar bisa merancang 

pembelajaran dalam waktu satu semester dengan model pembelajaran berbasis tugas dan 

kontekstual. Namun pengajar akan kesulitan untuk masuk ke materi berikutnya 
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dikarenakan waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk memahami menulis esai bahasa 

inggris akan berbeda-beda tergantung dari kemampuan dan tingkat motivasi mahasiswa. 

3. Dalam proses pembelajaran bahasa inggris dengan model pembelajaran akan nampak 

jelas antara mahasiswa yang memiliki kemampuan tinggi dan mahasiswa yang memiliki 

kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa 

yang kurang kemampuannya. 

4. Tidak setiap mahasiswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan 

kemampuan menulis esai bahasa inggris yang dimiliki dengan menggunakan model 

pembelajaran. 

5. Pengetahuan yang didapat oleh setiap mahasiswa akan berbeda-beda dan tidak merata. 

Sudah tentu kemampuan mahasiswa akan berbeda antara satu dengan yang lain. Akan 

tetapi ketika mengacu pada pengetahuan yang dipelajari berdasarkan penetapan 

kurikulum akan sama. Yang berbeda hanya pengembangan berikutnya. Hal ini tergantung 

dari faktor eksternal atau pendukung dari luar. 

 

D. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan pada hasil analisis diperoleh bahwa penerapan model pembelajaran memiliki 

cara yang berbeda. Hal ini bergantung pada faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dari 

diri mahasiswa dan pengajar ataupun lingkungan perguruan tinggi. Jad, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai masukan bagi pengembangan model pembelajaran di kelas yang sesuai dengan 

konteks kelas. Hasil penelitian ini juga dapat dikembangkan kembali menggunakan faktor 

internal siswa lain seperti model berpikir kritis. 
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BACA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (STUDI KASUS DI SMK BHAKTI 

LUHUR TELUK DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN) 

 

Rebecca Evelyn Laiya 

STKIP Nias Selatan 

harumiharazaki@gmail.com 

 

Abstract 

 
According to research conducted by Unesco that children's interest in Indonesia is very alarming. 

the percentage of children's interest in Indonesia was 0.01 percent. It showed that of the 10,000 

Indonesian children only one child who has an interest in reading. The Government views it as a 

national problem. To solve  this problem the government in partnership with USAID priorities 

held the program of activities to enhance students' interest in reading in every school,  one of 

them is given a specific time to  the students before they start the lesson to read. Activities in the 

special time it was called the silent reading. The purpose of this study was to: (1) describe the 

steps execution of silent reading (2) describes the behavior changes that occur after silent reading 

program has been running. This research is a qualitative descriptive study. Data were collected 

through interviews, observation and documentation. Data analysis was performed based on the 

Moleong’s theory. The results obtained are (1) implementation measures only consisted of two 

steps, namely selecting books and reading are not forwarded to the evaluation activities, for 

example to create a resume or narrate back what students read both orally and in writing (2) 

changes in behavior were not too flashy , Changes in behavior that has to do with interest in 

reading is still not in sight. This is a very good program, unfortunately it is not followed by an 

interesting strategy or method that makes students have high interest in reading. It is a lesson 

learned for the  school or other schools in South Nias to think more about strategy or an attractive 

method to improve students' reading interest and not only conduct a meaningless silent reading. 

 

Keywords: Indonesian Children's Interest in Reading, Silent Reading. 

 

A. Pendahuluan 

 Minat baca anak-anak Indonesia apabila dibandingkan dengan anak-anak dari negara lain 

baik dari negara yang berada di kawasan Asia maupun Eropa masih belum dapat disamakan. 

Anak-anak Indonesia masih berada di tingkatan yang sangat rendah. Ada banyak sekali 

penelitian yang membuktikan hal tersebut. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

salah satu badan dunia Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu badan yang bergerak dalam 

pendidikan budaya bernama UNESCO. Berdasarkan penelitian yang dilakukan UNESCO  minat 

baca anak Indonesia sangat memprihatinkan. presentase minat baca anak Indonesia adalah 0,01 

persen. Dengan kata lain menunjukkan bahwa dari 10.000 anak Indonesia hanya satu anak  saja 

yang memiliki minat baca (Januati dan Yusrini)  

 Rendahnya minat baca akan menimbulkan banyak masalah. Masalah  antara lain ilmu 

pengetahuan umum yang sangat kurang, karakter sulit diasah, malas untuk belajar apapun. 

Pemerintah menyingkapi masalah ini adalah masalah nasional. Maka atas dasar tersebut 
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Pemerintah bekerjasama dengan sebuah badan internasional yaitu Badan Pembangunan 

Internasional Amerika Serikat atau dalam Bahasa Inggris dinamakan United States Agency For 

International Development (USAID) melakukan program untuk meningkatkan kualitas akses 

pendidikan dasar  di Indonesia. Program tersebut bernama USAID Prioritas (Prioritizing Reform, 

Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia's Teachers, Administrators, and Students). 

 Program USAID Prioritas memiliki beberapa butir fokus program antara lain program 

pengembangan kapasitas yang terdiri dari pelatihan dan pendampingan guru, kepala sekolah dan 

pengawaa serta penerapan pendekatan pembelajaran yang aktif  dan Manajemen Berbasis 

Sekolah. Selain itu adalah mengembangan program budaya baca dan literasi. Salah satu 

pelaksanaan yang menjadi program seluruh sekolah di Indonesia termasuk di pulau Nias dan 

tentunya Kabupaten Nias Selatan adalah kegiatan Membaca Senyap. Program ini adalah 

implementasi kebijakan pendidikan yang tertuang dalam RP JMN dan Restra Kemendikbud 

2015-2019 (USAID/Indonesia, 2015) 

 Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:  (1) mendeskripsikan langkah-langkah 

pelaksanaan membaca senyap, dan (2) mendeskripsikan perubahan perilaku yang terjadi setelah 

program membaca senyap telah berjalan. Membaca memang adalah ketrampilan yang penting 

yang harus dimiliki oleh semua orang termasuk generasi muda. Yang paling utama yang 

ditumbuhkan dalam ketrampilan membaca adalah minat membaca. Apabila minat baca sudah 

tercapai apakah anak akan tertarik untuk membaca buku. Ketika sang anak suka membaca 

pengetahuan umumnya akan semakin luas, karakter semakin dibentuk dan suka belajar.  

 Charlotte Mason seorang tokoh pendidikan dari Inggris sebagai pencetus salah satu 

bentuk kurikulum di Inggris. menyarankan untuk membentuk budaya minat baca anak. Anak-

anak sangat perlu diperkenalkan dengan buku-buku yang baik. Charlotte Mason mengistilahkan 

buku bagus tersebut adalah “living book” bukan “twadle”. Living book artinya buku yang 

menggunakan bahasa yang baik dan indah. Living book juga menceritakan cerita yang 

memberikan “ide-ide yang menggugah, membangun kepribadian anak secara positif” serta 

memiliki illustrasi yang baik. Pengarang dari living book ini adalah seorang pengarang yang 

berdedikasi dan berkompeten pada bidangnya. Sehingga anak-anak menjadi suka dan tertarik 

untuk membaca. Sedangkan twadle adalah buku yang isinya merupakan cerita yang diangkat dari 

hal-hal yang sepele, memiliki bahasa yang kasar dan tidak membangun karakter. Buku tersebut 

sering kali diterbitkan untuk kepentingan “komersiil-pragmatis” (dalam Ellen Kristy: 2012, 85-

86).  

 Kegiatan membaca dapat dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan. Brown (2000: 

312-313) menjelaskan bahwa kegiatan membaca bisa dilakukan secara lisan maupun senyap 
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(silent reading). Silent reading memiliki dua jenis kegiatan yaitu kegiatan ekstensif dan intensif. 

Secara umum dapat dikatakan kegiatan membaca intensif adalah kegiatan  yang melihat bacaan 

dari segi strukturnya. Sementara kegiatan membaca ekstensif adalah kegiatan yang memandang 

membaca  sebagai kegiatan yang mengasyikan (enjoyment). Apabila membaca adalah kegiatan 

yang menyenangkan maka pengetahuan dan pembentukan karakter akan gampang untuk 

dibentuk.   

 Mason dalam Kristy (2012: 95-97) menjelaskan setelah membaca hendaknya diikuti 

dengan kegiatan yang lain untuk menguatkan anak-anak lebih memahami buku yang telah 

mereka baca. Kegiatan follow up yang dapat dilakukan adalah mengajak anak-anak untuk 

menarasikan isi bacaan yang telah mereka baca. Pada awalnya dapat dengan mengajak anak-

anak untuk menarasikan secara oral dan setelah itu dilakukan dalam bentuk tulisan. Agar 

menjadi menarik dapat dirancang kegiatan yang menyenangkan. Salah satu trik yang ditawarkan 

oleh Mason adalah dengan membuat ‘toples narasi’ (narration jar). Toples narasi berisi “formula 

permintaan narasi” yang ditulis di potongan-potongan kecil kertas yang sudah dilipat atau 

digulung. Setiap kali waktunya untuk melakukan narasi anak dapat mengambil salah satu 

perintah yang ada dalam kertas. Perintah itu dapat berbunyi: 

1. Gambarlah salah satu adegan bacaanmu! 

2. Rekamlah narasimu dengan tape recorder! 

3. Perankanlah salah satu situasi dalam kisah tersebut dan lainnya! 

Selanjutnya, Mason menjelaskan dalam Kristy (2012:93-94) bahwa kegiatan narasi 

adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anak meskipun kelihatannya sederhana. Melalui 

narasi anak belajar secara mandiri mencerna isi bacaan dan pengetahuan yang ia baca menjadi 

miliknya. Dengan kata lain anak dapat banyak menyerap pengetahuan selain belajar menjelaskan 

apa yang telah ia baca, anak juga belajar “berpikir, beretorika, yaitu membentuk opini yang ia 

yakini benar dan ia mengungkapkannya dalam kata-kata” 

Jadi, dapat dijelaskan bahwa membaca senyap adalah kegiatan membaca yang tepat 

untuk meningkatkan minat baca. Agar anak-anak dapat memiliki pengetahuan yang baik dan 

karakternya terbentuk maka hendaknya buku yang dipilih adalah buku yang berisikan bahasa, 

nilai-nilai dan ilustrasi yang baik (living book) . Membaca akan menjadi menyenangkan apabila 

bacaan yang dipilih juga dapat memberikan kesenangan dan akhirnya membuat anak-anak 

senang belajar. Dan yang paling penting setelah kegiatan membaca senyap hendaknya diikuti 

dengan kegiatan narasi agar pengetahuan yang anak dapatkan dapat diserap lebih baik lagi.  

Usia rata-rata peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekitar 15 tahun sampai 

17 tahun. Berdasarkan teori perkembangan usia antara 15 tahun sampai 17 tahun termasuk usia 
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remaja. Menurut Yusuf dan Sugandhi (2011:77) masa remaja disebut dengan adolescence. Masa 

adolesen adalah “masa transisi dari masa anak ke masa dewasa” sehingga sang anak mengalami 

perubahan dalam berbagai aspek yaitu terdiri dari “aspek biologis, psikologi dan sosial”. 

Selanjutnya Yusuf dan Sugandhi menjelaskan (2011:80-107) bahwa remaja memiliki 

karakteristik perkembangan dalam beberapa aspek yaitu: aspek perkembangan fisik, 

perkembangan kognitif, perkembangan identitas diri, perkembangan emosi, perkembangan 

kepribadian, perkembangan kesadaran agama. Yusuf dan Sugandhi juga menyatakan (2011: 80-

82) ketika remaja mengalami perkembangan fisik, perkembangan fisik yang mereka begitu pesat. 

Mereka mengalami perubahan baik dari segi fisik maupun hormonal. Pada perkembangan 

kognitif para remaja mengalami perkembangan kemampuan untuk memanipulasi dan mengingat 

informasi. Dengan kata lain remaja sudah mampu memecahkan masalah abstrak dan 

membayangkan masyarakat ideal, tetapi dalam beberapa hal mereka masih kurang matang antara 

lain 1) suka berpikir ideal dan mengkritik orang lain 2) suka berargumentasi, suka mencari 

alasan untuk membenarkan diri 3) suka ragu-ragu 4) menunjukkan pribadi tidak konsisten 5) 

percaya apa yang ia pikirkan sama seperti yang orang lain pikirkan 6) memiliki egosentrisme. 

Pada perkembangan identitas  Erikson dalam Yusuf dan Sugandhi menyatakan (2011:95-

96) bahwa pada perkembangan ini para remaja sedang “mendefinisikan identitas sebagai 

konsepsi tentang diri, penentuan tujuan, nilai dan keyakinan yang dipegang teguh oleh 

seseorang”. Pada tahap ini para remaja harus mampu melewati krisis identitas diri agar mampu 

menjadi orang dewasa yang paham akan dirinya sendiri dan paham akan perannya di 

masyarakat. Apabila mereka gagal menemukan identitas dirinya membuat mereka menjadi 

kebingungan jati diri cenderung menampilkan diri dalam pribadi yang menyimpang dan aneh-

aneh.  

Yusuf dan Sugandhi berpendapat (2011:99-101) Meskipun remaja sudah mengalami 

perkembangan kognitif yang baik untuk mengatasi stress atau fluktuasi emosi secara aktif. Tetapi 

rupanya banyak remaja yang belum dapat mengatasi masalah emosi mereka. Kondisi seperti ini 

menghambat perkembangan dirinya kearah yang positif. Remaja juga sedang mengalami 

perkembangan kepribadian. Terdapat lima faktor besar kepribadian meliputi  

Openess Conscientiousness Extraversion Agreeableness Neuroticism 

(Emotional Stability 

1. Imajinatif 

2. Perhatiannya 

variatif atau 

rutin 

3. Independen atau 

konformistis 

1. Terorganisasi 

atau tidak 

terorganisasi 

2. Berhati-hati atau 

lalai/teledor 

4. Disiplin atau 

impulsif 

1. Pandai bergarul 

atau penyendiri. 

2. Ceria/humoris 

atau berwajah 

suram 

5. Bersahabat atau 

tidak bersahabat 

1. Lembut hati atau 

mengenal belas 

kasihan 

2. Sikap percaya 

atau sikap curiga 

3. Penolong atau 

tidak kooperatif 

1. Tenang atau cemas 

2. Merasa aman atau 

tidak merasa aman 

6. Merasa puas terhadap 

diri sendiri atau 

kecewa terhadap diri 

sendiri 

Sumber: Yusuf dan Sugandhi (2011:100) 
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Berdasarkan banyak penelitian maka kepribadian conscientiousness adalah prediktor 

kunci bagi penyesuaian dan kompetesi remaja. berikut beberapa temuan dari beberapa penelitian 

tersebut yaitu: 1) conscientiouness menjadi prediktor yang baik dalam mencapai prestasi;           

2) remaja yang memiliki conscientiouness yang tinggi menunjukkan ciri-ciri persahabatan yang 

berkualitas tinggi dan mendapatkan penerimaan yang cukup tinggi  dari teman sebaya; dan         

3) remaja yang perilaku yang menyimpang karena faktor rendahnya conscientiouness. 

 Remaja juga mengalami perkembangan kesadaran beragama. Menurut Yusuf dan 

Sugandhi menjelaskan (2010:103-104) bahwa karena perkembangan fisik yang sangat pesat 

terutama pertumbuhan fisik yang terkait dengan seksual membuat anak tergoncang secara emosi. 

Kondisi ini mempengaruhi kesadaran agamanya. Kegoncangan akan lebih parah  terjadi apabila 

anak tidak memiliki pengalaman atau pendidikan agama yang baik. 

Jadi, dapat dikatakan remaja melalui masa-masa yang sulit pada masa perkembangannya. 

Masa-masa itu harus dilewati dengan perjuangan. Remaja memerlukan tuntunan tetapi tidak 

menggurui untuk memahami fase perkembangan mereka. Tuntunan yang tidak menggurui salah 

satunya didapat dari buku. Anak dapat membaca buku dan mendapatkan tuntunan yang luar 

biasa hebatnya tanpa kesan digurui atau dinasehati secara berlebihan. Oleh sebab itu remaja juga 

harus memiliki budaya membaca yang baik. Membaca bukan hanya memberikan pengetahuan 

tetapi pembentukan karakter yang baik agar ia menjadi pribadi yang mandiri di masa yang akan 

datang. 

 

B. Metode Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan 

data dilakukan melalui observasi, wawancara dan kuesioner. Analisis data yang dilakukan 

berdasarkan teori yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman terdiri dari beberapa langkah 

yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

 

C. Pembahasan 

 Setelah dilakukan analisis, maka hasil dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Langkah-Langkah Kegiatan yang Dilakukan dalam Membaca Senyap 

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan membaca senyap, sebagai berikut: 

a. Setelah apel pagi, para siswa masing-masing masuk ke ruang kelas. 

b. Kemudian ada beberapa petugas (siswa) yang mengambil buku untuk dibagikan kepada 

teman-temannya untuk dibaca. Para siswa dapat memilih buku yang mereka sukai 

b. Waktu yang diberikan untuk membaca senyap adalah 15 menit.  
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c. Setelah 15 menit tidak diikuti dengan kegiatan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana 

para siswa memahami bahan bacaaan mereka. Kegiatan selanjutnya adalah para siswa 

memulai pembelajaran mereka seperti biasa. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan membaca senyap di SMK Bhakti Luhur terdiri 

dari dua langkah utama yaitu: 1) memilih buku,  2) membaca buku tanpa diikuti dengan kegiatan 

untuk membuat resume dengan melakukan narasi sehingga para guru dapat mengetahui sejauh 

mana siswa memahami bahan bacaan mereka. Membuat resume dengan melakukan narasi adalah 

kegiatan yang sama pentingnya dengan kegiatan membaca. Pada kegiatan membuat resume 

melalui narasi membuat para siswa bukan hanya memahami bahan bacaan tetapi juga  menyerap 

pengetahuan dari buku secara mandiri. Resumenya tentunya dibuat dengan kerja keras dan 

pemahaman mereka yang sungguh-sungguh atas buku yang telah dibaca.  

 

2. Perubahan yang Diharapkan setelah Kegiatan Membaca Senyap  

Perubahan yang diharapkan setelah kegiatan membaca senyap tentunya ada dua yaitu 

perubahan dalam hal peningkatan minat baca dan juga karakter. Namun  menurut wawancara 

dan observasi peneliti perubahan dua perubahan yang diharapakan belum terlihat pada siswa-

siswa SMK Bhakti Luhur belum kelihatan. Padahal kegiatan membaca senyap sudah 

berlangsung sejak lama sejak tahun 2015.   

Perubahan tidak terlihat secara signifikan hal ini dikarenakan para siswa masih belum 

sampai pada titik menyenangi kegiatan membaca tersebut. Para siswa hanya mau membaca 

dengan tertib apabila ada pengawasan dari guru. Ketika guru lengah untuk mengawasi para 

siswa, mereka malah menggunakan waktu lima belas (15)  menit untuk bermain dan mengobrol 

dengan teman-temannya. Hal yang lain juga karena orang Nias tidak memiliki budaya tulisan. 

Segala informasi budaya mereka terima melalui kegiatan lisan atau oral.  Maka hal itu 

berpengaruh hingga kini. Banyak generasi muda kurang menyukai membaca. Selain itu karena 

minimnya toko buku dan mahalnya buku membuat generasi muda enggan untuk membeli buku 

untuk bacaan mereka.  

 

D. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa 

meskipun kegiatan membaca senyap yang diprakasai oleh pemerintah Indonesia dan USAID 

Prioritas adalah kegiatan yang sangat baik sekali, sayangnya pelaksanaan membaca senyap 

masih belum terlaksana dengan baik. Kemudian, para siswa masih melaksanakan kegiatan 

membaca senyap tanpa diikuti kegiatan follow up  yaitu membuat resume dengan melakukan 
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narasi. Padahal proses narasi setelah kegiatan membaca senyap juga merupakan kegiatan yang 

sama pentingnya dengan kegiatan membaca itu sendiri. Selanjutnya kegiatan membaca senyap 

belum berbuahkan perubahan-perubahan yang diharapkan yaitu peningkatan minat baca dan 

perubahan karakter yang positif. Para siswa masih memerlukan pengawasan yang ketat dalam 

melakukan kegiatan membaca senyap mereka. Apabila guru lengah dalam pengawasan,  para  

lebih memilih bermain atau mengobrol dengan teman-temannya. Siswa juga terkadang 

sembarang memilih buku, tanpa memahami buku apa yang sebenarnya harus dipilih.  

 

2. Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah kegiatan membaca senyap hendaknya diikuti dengan 

kegiatan membuat resume melalui kegiatan narasi. Kegiatan narasi yang dilakukan diharapkan 

dapat dilakukan dengan tehnik-tehnik yang menarik, salah satu contoh dengan memilih undian 

cara bagaimana anak-anak melakukan narasi. Narasi juga dapat dilakukan berdasarkan 

permainan atau mengajak siswa menggambar.  

Kegiatan membaca senyap hendaknya dijadikan sebagai kegiatan yang bermakna yang 

jelas tujuannya bagi siswa. Guru-guru hendaknya terlibat aktif dalam kegiatan membaca senyap 

agar para siswa lebih terarah dalam melaksanakan kegiatan senyap. Membaca senyap yang 

berlangsung selama lima belas menit (15 menit) hendaknya tidak langsung diikuti dengan belajar 

seperti biasa. Biarlah para siswa dapat melakukan istirahat selama lima menit (5 menit) agar 

mereka dapat mempersiapkan diri untuk belajar seperti biasa dengan baik, dan pikiran mereka 

tidak bercampur dengan bahan bacaan yang telah mereka baca. 

Pada akhirnya  generasi muda Indonesia pada umumnya dapat meningkatkan budaya 

baca mereka. Selanjutnya diharapkan agar kegiatan membaca terus dilakukan oleh pemerintah 

pusat maupun daerah yang bekerjasama dengan USAID dengan diikuti dengan kegiatan follow 

up yang menarik. 
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Abstract 

 

This research is motivated by the results of the UN Indonesian in 2013/2014 decreased quite 

significantly, it is caused by learning to read in junior high school has not been implemented 

optimally. The decrease results from the UN Indonesian visible graduation smallest value 

compared with other subjects examination results. Samples were students of class IX SMP and 

Private in Cilegon totaling eight school. The purpose of this study was to find out how big the 

reading comprehension that includes the ability to speed reading and reading comprehension 

abilities. The method used descriptive analytic method, and is descriptive quantitative research. 

Data collection is done directly. The instruments used were three types of reading 

comprehension tests, namely scientific, general, and literature, in the form of objective test in 

the form of a multiple choice test with five alternative answers. Data were analyzed using 

descriptive statistics. The procedure of data analysis is to measure reading speed (KM), 

measures the understanding of the content (PI), and measure the ability to read (KMP). Based 

on the results of this study concluded that the level of students' reading comprehension ability 

by 51% in the content of reading comprehension at 234.83 wpm reading speed, and it can be 

seen that for students gain reading comprehension level of reading comprehension Kpm 117.85. 

It shows the time needed to understand the content of reading. Thus, the level of reading 

comprehension class IX students of SMP in Cilegon included in the criteria is not good, because 

less than 70% with a minimum graduation understanding SMP 250 kpm. Thus, learning 

Indonesian in Cilegon City SMP at the level of reading comprehension Indonesian poor and 

lack the ability of reading comprehension, so it will affect the success and graduation of 

students. 

 

Keywords: Reading, Speed Reading, Reading Comprehension, Reading Ability Students 

 
 
A. Pendahuluan 
 

Keterampilan berbahasa yang pertama dan utama yang perlu dikuasai oleh setiap peserta 

didik ialah membaca. Dalam hal ini adalah membaca buku pelajaran dan berbagai sumber 

pengetahuan lainnya seperti misalnya ensiklopedia dan majalah ilmiah. Membaca adalah 

serangkaian kegiatan pikiran seseorang yang di lakukan dengan penuh perhatian untuk 

memahami sesuatu keterangan yang di sajikan kepada indera penglihatan dalam bentuk lambang 

huruf dan tanda lainnya, jadi membaca bukanlah kegiatan mata memandang serangkaian kalimat 

dalam bahan bacaan, melainkan terutama adalah kegiatan pikiran memahami suatu keterangan 

melalui indera penglihatan. 

Membaca adalah aktivitas pencarian informasi melalui lambang-lambang tertulis. 

Membaca adalah suatu proses menalar. Dalam proses pembelajaran di sekolah pengajaran 
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membaca harus memeroleh perhatian yang serius dari pendidik bahasa Indonesia. Melalui 

pengajaran membaca, pendidik mengarahkan peserta didiknya, agar mampu dalam memahami 

isi bacaan. Namun, pada kenyataannya hasil UN Bahasa Indonesia pada tahun 2013/2014 

mengalami keterpurukan yang cukup signifikan, hal itu disebabkan oleh pembelajaran membaca 

di SMP Kota Cilegon belum dilaksanakan secara optimal. Kemerosotan hasil UN Bahasa 

Indonesia terlihat jelas dengan kelulusan nilai terkecil yang dialami peserta didik pada tahun 

2013/2014 dibandingkan dengan hasil UN mata pelajaran lain. 

Hasil penelitian yang dilakukan Bank Dunia pada tahun 2000 menunjukkan bahwa 

kemampuan membaca pelajar di Indonesia berada pada urutan ke- 26 dari 27 negara yang 

diteliti. Rendahnya kemampuan membaca dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sekolah. 

Rendahnya minat dan kemampuan membaca antara lain tampak pada rendahnya kecepatan 

efektif membaca (KEM) mereka. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa pembelajaran 

membaca di sekolah belum maksimal. Padahal kita mengetahui bahwa rendahnya kemahiran 

membaca akan sangat berpengaruh pada kemahiran berbahasa yang lain, ( Sarwono; 2009). 

Berdasarkan data dan fakta di atas dapat dikatakan bahwa tingkat kemampuan membaca SMP 

masih rendah secara kuantitas maupun kualitas, artinya secara kuantitas ragam bacaan yang 

dibaca masih sedikit, sedangkan secara kualitas tingkat kemampuan memahami bacaan juga 

rendah. 

Kita harus menyadari bahwa membaca mempunyai peranan sosial yang amat penting 

dalam kehidupan manusia sepanjang masa. Mengapa? Pertama, membaca itu merupakan suatu 

alat komunikasi yang sangat diperlukan dalam masyarakat berbudaya. Kedua, bahan bacaan 

yang dihasilkan dalam setiap kurun zaman sejarah sebagian besar dipengaruhi oleh latar 

belakang sosial tempat berkembangnya itu. Ketiga, sepanjang masa yang terekam, membaca 

telah membutuhkan suatu kutub yang amat berbeda. Di satu pihak, membaca itu telah bertindak 

sebagai suatu daya pemersatu yang ampuh, yang cenderung mempersatukan kelompok-

kelompok sosial dengan memberikan pengalaman-pengalaman umum yang seolah-olah dialami 

sendiri dengan menanamkan sikap-sikap, ide-ide, minat-minat dan aspirasi-aspirasi umum. 

Membaca telah membuahkan kutub-kutub baik yang konstruktif maupun yang destruktif. Karena 

itulah masalah yang kita hadapi kini adalah menentukan cara-cara agar membaca itu dapat 

dengan baik. 

Calon guru dan guru harus belajar membaca dan mengajar membaca dengan benar. Ini 

mutlak tuntutan profesi mereka. Mereka harus belajar membaca untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan mereka sendiri; dan mereka harus mengajar untuk menerapkan ilmu pengetahuan 

mereka pada para siswa  sebagai harapan nusa dan bangsa masa depan. Taraf minat membaca 
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juga akan mempengaruhi keterampilan membaca seseorang yang akan belajar tahapan membaca. 

Keterampilan membaca sangat berhubungan antara berbicara dan membaca, dan hubungan 

antara ekspresi lisan dan ekspresi Tulis. Membaca itu adalah suatu keterampilan, yang 

didalamnya terdapat aspek-aspek membaca. Membaca juga harus mempuyai tahapan-tahapan 

perkembangan untuk melakukan suatu tekhnik membaca.   

Kemampuan membaca akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Karena bidang studi apapun pembelajaran tersebut selalu berhubungan dengan kemampuan 

membaca setiap anak didik. Kemampuan membaca baik maka hasil pembelajaran anak didik pun 

akan baik pula. Baik tidaknya kemampuan membaca siswa dapat dilakukan dengan memberikan 

tes atau evaluasi baik dengan memberikan tes lisan ataupun tes tulis, bentuk subjektif atau 

objektif.  

Tes biasanya diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk mendapatkan data terhadap 

seseorang yang dinilai. Tes, dengan demikian, juga merupakan salah satu macam alat 

pengukuran yang dipergunakan di kelas, yaitu untuk memperoleh informasi tentang seseorang 

(Tuckman, 1975: 12), yang juga dipergunakan untuk maksud pendidikan. 

Tes kemampuan berbahasa yang bersifat aktif reseptif pada hakikatnya merupakan 

kemampuan atau proses decoding, kemampuan untuk memahami bahasa yang dituturkan oleh 

pihak lain. Pemahaman terhadap bahasa yang dituturkan oleh pihak lain tersebut dapat melalui 

sarana bunyi atau sarana tulisan. Yang melalui sarana bunyi merupakan kegiatan menyimak, 

sedangkan yang melalui sarana tulisan adalah kegiatan membaca. 

Tulisan ini hanya akan memaparkan “Tes Kemampuan Membaca”. Tes kemampuan membaca 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan siswa memahami isi atau informasi yang terdapat 

dalam bacaan. Sebagaimana tujuan membaca yang telah dikemukakan Anderson dalam Tarigan 

(1987: 9-10) bahwa ada tujuh tujuan membaca yaitu: (1) membaca untuk memperoleh perincian-

perincian atau fakta-fakta (reading for facts), (2) membaca untuk memperoleh ide-ide utama 

(reading for main ideas), (3) membaca untuk mengetahui urutan atau susunan, organisasi cerita 

(reading for sequence or organization), (4) membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi 

(reading for inference), (5) membaca untuk mengelompokkan, membaca untuk 

mengklasifikasikan (reading for classify), (6) membaca menilai, membaca mengevaluasi 

(reading for evaluate), dan (7) membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan 

(reading to compare or contrast). 

Membaca merupakan salah satu proses kejiwaan yang sangat rumit yang berlangsung 

pada diri pembaca. Pada dasarnya pembaca merekontruksi amanat atau isi yang tersurat dan 

yang tersirat dalam bacaan yang dihadapinya Menurut Nurgiyantoro (1995:224) membaca 
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merupakan aktivitas mental untuk memahami apa yang dituturkan pihak lain melalui sarana 

tulisan. Tampubolon (2008:5) juga berpendapat bahwa membaca merupakan suatu bagian atau 

komunikasi Penelitian Kemampuan Membaca Pemahaman tulisan. Maksudnya, simbol-simbol 

tulisan atau huruf diubah menjadi simbol-simbol bunyi bahasa. Membaca merupakan suatu 

kegiatan fisik dan mental yang dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan. 

Adapun menurut Tampubolon (2008:31) bahwa membaca cepat merupakan membaca 

yang mengutamakan kecepatan dan tidak mengabaikan pemahaman isi bacaannya. Soedarso 

(2007:18) mengatakan bahwa membaca cepat adalah kemampuan membaca dengan 

memperhatikan tujuan dari membaca. Kecepatan membaca harus fleksibel, artinya kecepatan itu 

tidak harus selalu sama, ada kalanya diperlambat karena bahan-bahan dan tujuan kita membaca. 

Kecepatan membaca dapat disesuaikan dengan kebutuhan membaca apabila kata-kata dalam 

bacaan tergolong tidak asing, dapat dilalui dengan cepat. Namun, apabila ada kata-kata yang 

tergolong asing kecepatan membaca dapat diperlambat untuk memahami makna kata tersebut. 

Menurut Tarigan (1994:8) bahwa membaca pemahaman merupakan membaca yang 

mengutamakan makna bacaan tidak terletak pada halaman tertulis, tetapi berada pada pikiran 

pembaca. Hal tersebut termasuk dalam membaca harus mengutamakan makna bacaan pada 

setiap hal yang tertulis. Sama halnya dengan membaca cepat. Membaca pemahaman merupakan 

system pemahaman bacaan dengan memperhitungkan waktu baca dan tingkat pemahaman 

terhadap bahan yang dibacanya. Tampubolon (1990:8) menyatakan bahwa membaca 

pemahaman merupakan suatu kegiatan membaca untuk membina daya nalar. Membaca dalam 

pembinaan daya nalar merupakan kegiatan membaca yang dilakukan seseorang untuk 

memahami suatu makna yang tersirat pada hal tertulis, maka sebab itu untuk memahami suatu 

makna seseorang harus melatih daya nalar agar dapat menangkap makna yang tersirat pada hal 

tertulis. 

Kegiatan membaca merupakan aktifitas mental memahami apa yang dituturkan pihak lain 

melaui sarana tulisan. Selain itu juga kegiatan membaca merupakan aktifitas berbahasa yang 

bersifat reseptif kedua setelah menyimak. Dalam dunia pendidikan aktifitas dan tugas membaca 

merupakan sesuatu hal yang tidak dapat di tawar-tawar, jadi pengajaran bahasa yang mempunyai 

tugas membina dan meningkatkan kemampuan membaca siswa hendaknya menaruh perhatian 

yang cukup terhadap usaha meningkatkan kemampuan dan kemauan membaca para siswa. Tes 

kemampuan membaca dimaksudkan untuk mengukur tingkat kemampuan kognitif siswa 

memahami wacana tertulis. Misalnya mengemukakan aktifitas dan tugas membaca dalam 

kaitannya di tinjau dari taksonomis Bloom. 
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Tujuan pengajaran biasanya dikaitkan dengan ketiga taksonomis bloom aspek kongnitif, 

afektif, dan psikomotor, maka tugas yang diberikan kepada siswa pun hendaknya juga mencakup 

ketiga aspek tersebut. Tugas kongnitif berupa aktifitas kongnitif memahami bacaan secara tepat 

dan kritis atau berupa kemampuan membaca. Tugas afektif berhubungan dengan sikap dan 

kemampuan siswa untuk membaca sedangkan tugas psikomotor berupa aktifitas fisik siswa 

sewaktu membaca. Bahwa ketiga aspek tersebut saling berkaitan (Nurgiantoro, 2010). 

Kemampuan membaca di artikan sebagai kemampuan untuk memahami informasi yang 

disampaikan pihak lain melalui sarana tulisan. Tes kemampuan membaca dimaksudkan untuk 

mengukur kemampuan siswa memahami isi atau informasi yang terdapat dalam bacaan. Oleh 

karena itu, bacaan atau wacana yang diujikan hendaknya yang mengandung informasi yang 

menuntut untuk dipahami. Secara umum wacana yang layak diambil sebagai bahan tes 

kemampuan membaca tidak berbeda dengan halnya  tes kompetensi kebahasaan. Pilihan wacana 

hendaknya dipertimbangkan dari segi tingkat kesulitan, panjang pendek, isi dan jenis atau bentuk 

wacana. Selain itu memperhatikan tingkatan tes kemampuan membaca. 

 
B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada penelitian tes kemampuan membaca pemahaman peserta 

didik kelas IX SMP (SMP Negeri sebanyak 4 sekolah dan SMP swasta sebanyak 4 sekolah) di 

Kota Cilegon. Adapun tujuan secara umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil tes 

kemampuan membaca pemahaman peserta didik kelas IX SMP di Kota Cilegon Banten. Tujuan 

secara khusus untuk mendeskripsikan hasil tes kemampuan membaca pemahaman (tes 

kemampuan kecepatan membaca dan kemampuan pemahaman bacaan) peserta didik kelas IX 

SMP di Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil data dari 

penyebaran tes kemampuan membaca pemahaman dianalisis secara statistik deskriptis. Populasi 

penelitian adalah seluruh siswa yang terdaftar di kelas IX tahun ajaran 2015-2016. Sampel 

diambil secara randem sekolah dan diperoleh sebanyak empat sekolah SMP Negeri dan empat 

sekolah SMP Swasta di Kota Cilegon. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, 

adapun teknik penganalisisan data kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif. 

 

C. Pembahasan 

1. Rerata Skor Kecepatan Membaca Peserta Didik SMP di Kota Cilegon 

Hasil skor rerata kecepatan membaca peserta didik SMP di Kota Cilegon terdiri dari SMP 

Negeri dan Swasta berjumlah delapan sekolah yang masing-masing empat sekolah dengan 

kategori yang berbeda-beda, sebagaimana yang terdapat pada Tabel berikut. 
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Tabel 1. Rerata Skor Kecepatan Membaca Peserta Didik SMP di Kota Cilegon 

No. Nama Sekolah Nilai Rerata 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

SMP Negeri 2 

SMP Negeri 3 

SMP Negeri 6  

SMP Negeri 10 

SMP IT Raudhatul Jannah 

SMP Muhammadiyah 

MTs Pabuaran 

SMP Al-Azhar 

291,37 Kpm 

190,32 Kpm 

217,35 Kpm 

197,76 Kpm 

263,3 Kpm 

209,63 Kpm 

250,05 Kpm 

258,92 Kpm 

 Jumlah 1878,70 Kpm 

 Rerata 234,83 Kpm 

 

Hasil analisis data kemampuan kecepatan membaca merupakan membaca yang 

mengutamakan kecepatan dan tidak mengabaikan pemahaman isi bacaannya. Hasil penelitian 

peserta didik kelas IX SMP di Cilegon terlihat pada tabel 1 mencapai rerata  234,83 kpm 

berdasarkan kriteria tingkat kemampuan kecepatan baca dalam kriteria baik karena lebih dari 

60% peserta didik memiliki kecepatan baca dari 200 kpm. Dengan demikian, teori Soedarso 

(1993:18) dapat dibuktikan berdasarkan hasil penelitan tersebut di atas. Setiap sekolah SMP di 

Cilegon memiliki kemampuan dalam kecepatan membaca yang berbeda. Jadi, kecepatan 

membaca itu harus fleksibel. Artinya, kecepatan membaca tidak haruslah sama. Kecepatan 

membaca yang dimiliki setiap peserta didik bergantung pada bahan yang dihadapi dan tujuan 

pembacanya. Bahan yang dihadapi oleh peserta didik untuk mengukur kemampuan kecapatan 

baca terdiri atas tiga jenis tes bahan bacaan yang termasuk jenis tes bacaan ilmiah, umum, dan 

sastra.  

2. Rerata Skor Pemahaman Isi Bacaan Peserta Didik SMP di Kota Cilegon 

Hasil skor rerata pemahaman isi bacaan peserta didik SMP di Cilegon terdiri dari SMP 

Negeri dan Swasta berjumlah delapan sekolah yang masing-masing empat sekolah dengan 

kategori yang berbeda, sebagaimana yang terdapat pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Rerata Skor Pemahaman Isi Bacaan Peserta Didik SMA di Surabaya 

 

 

No. Nama Sekolah Nilai Rerata 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

SMP Negeri 2 

SMP Negeri 3 

SMP Negeri 6  

SMP Negeri 10 

SMP IT Raudhatul Jannah 

SMP Muhammadiyah 

MTs Pabuaran 

SMP Al-Azhar 

60% 

52% 

58% 

55% 

 49% 

47% 

44% 

43% 

 Jumlah 408% 

 Rerata 51% 
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Hasil analisis data kemampuan pemahaman isi bacaan peserta didik kelas IX SMP di 

Kota Cilegon bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman isi bacaan terdapat pada 

tabel 2 mencapai rerata  51%, berdasarkan kriteria tingkat kemampuan pemahaman isi bacaan  

adalah kurang baik, karena kurang dari 60% peserta didik hanya memiliki pemahaman isi 

wacana sebesar 51%. Setiap sekolah SMP di Cilegon memiliki kemampuan pemahaman isi 

bacaan yang berbeda. Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan teori Nurhadi (dalam 

Mintowati, 2002:6) yang berkaitan dengan tujuan peserta didik untuk memahami isi wacana. 

Perolehan skor kemampuan pemahaman isi bacaan peserta didik SMP di Cilegon sebesar 51%. 

Dengan demikian pada tingkat kemampuan membaca pemahaman bahwa peserta didik hanya 

bertujuan untuk memperoleh kenikmatan emosi dan hanya mengisi waktu luang saja, 

sehubungan dengan tugas yang diberikan guru untuk menjalani tes pemahaman isi bacaan. 

Kurangnya pemahaman bacaan peserta didik kelas IX SMP di Cilegon termasuk dalam kriteria 

kurang baik, karena kurang dari 60%. 

 

3.  Rerata Skor Kemampuan Membaca Pemahaman Peserta Didik SMP di Kota Cilegon 

Hasil skor rerata kemampuan membaca pemahaman peserta didik SMP di Cilegon  terdiri 

dari SMP Negeri dan Swasta berjumlah delapan sekolah yang masing masing empat sekolah 

dengan kategori yang berbeda-beda, sebagaimana yang terdapat pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3.  Rerata Skor Kemampuan Membaca Pemahaman Peserta Didik SMP di Cilegon 

 

 

 

Hasil analisis data kemampuan membaca pemahaman merupakan kemampuan 

penguasaan bahan bacaan secara lengkap, luas, dan menyeluruh. Selain itu, mengetahui ide 

pokok secara detail dan memahami isi bacaan yang dipentingkan. Kemampuan membaca 

pemahaman peserta didik kelas IX SMP di Cilegon yang terdapat pada tabel 3 di atas mencapai 

tingkat pemahaman bacaan 117,85 kpm. Dengan demikian tingkat pemahaman bacaan yang 

diperoleh peserta didik sebesar 51%. Setiap sekolah SMP di Cilegon memiliki kemampuan 

pemahaman membaca yang berbeda. Perbedaan tersebut sesuai dengan tujuan membaca peserta 

didik yang dapat mempengaruhi proses pemahaman bacaan. Kemampuan membaca pemahaman 

No. Nama Sekolah Nilai Rerata 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

SMP Negeri 2 

SMP Negeri 3 

SMP Negeri 6  

SMP Negeri 10 

SMP IT Raudhatul Jannah 

SMP Muhammadiyah 

MTs Pabuaran 

SMP Al-Azhar 

159,20 Kpm 

108,97 Kpm 

113,2 Kpm 

109,8 Kpm 

130,4 Kpm 

110,33 Kpm 

99,02 Kpm 

111,89 Kpm 

 Jumlah 942,81 Kpm 

 Rerata 117,85 Kpm 
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dapat dilihat berdasarkan hasil  kecepatan bacaan dan pemahaman bacaan. Berdasrkan hasil 

analisis diperoleh bahwa tingkat kemampuan pemahaman bacaan peserta didik sebesar 51% 

dengan kecepatan membaca 234,83 kpm. Dengan tingkat pemahaman bacaan sebesar 51% dapat 

diketahui bahwa untuk pemahaman bacaan peserta didik memperoleh tingkat kemampuan 

membaca pemahaman 117,85 Kpm. Hal tersebut merupakan waktu yang diperlukan untuk 

memahami isi bacaan. Dengan demikian, tingkat kemampuan membaca pemahaman peserta 

didik kelas IX SMP di Cilegon mencapai 117,85 Kpm, tingkat pemahaman tersebut termasuk 

dalam kriteria kurang baik, karena kurang dari 70% dengan minimum kelulusan SMP 250 kpm. 

 

4. Kemampuan Membaca Pemahaman Peserta Didik SMP Negeri dan  SMP Swasta di 

Kota Cilegon 

Hasil penelitian kemampuan membaca pemahaman berdasarkan hasil kecepatan membaca 

dan pemahaman bacaan peserta didik SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Cilegon memiliki 

kemampuan yang berbeda. Pada dasarnya prestasi yang dimiliki oleh peserta didik SMP Negeri 

lebih unggul dibandingkan dengan peserta didik SMP Swasta.. Hal itu dapat dilihat pada tabel 4 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Rerata Skor Kemampuan Pemahaman  Bacaan dan Membaca Pemahaman 

Peserta Didik SMP Negeri di Kota Cilegon 

 

 

Tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca pemahaman peserta 

didik SMP Negeri di Kota Cilegon mencapai 122,54 kpm dengan pemahaman bacaan sebesar 

56,25%. Dengan demikian kriteria kelulusan untuk peserta didik SMP Negeri di Kota Cilegon 

belum memenuhi syarat tingkat minimum sebesar 70% dengan 250 kpm. Dengan demikian 

kemampuan membaca pemahaman peserta didik SMP Negeri di Kota Cilegon belum memenuhi 

syarat kriteria kelulusan. Karena kemampuan membaca pemahaman peserta didik hanya 

mencapai 122,54 kpm dengan pemahaman bacaan sebesar 56,25%. Hal tersebut termasuk 

kriteria kurang baik karena pemahaman bacaan kurang dari 70% dan 250 kpm. Kualitas peserta 

didik termasuk kriteria kurang baik sehingga berdampak negatif pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan adanya hasil UN Bahasa Indonesia yang mengalami 

kemerosotan pada tahun 2014/2015. 

Nama Sekolah Pemahaman Bacaan Membaca Pemahaman 

SMP Negeri 2 

SMP Negeri 3 

SMP Negeri 6  

SMP Negeri 10 

60% 

52% 

58% 

55% 

159,20 Kpm 

108,97 Kpm 

113,2 Kpm 

109,8 Kpm 

Jumlah 225% 490,17 Kpm 

Rerata 56,25% 122,54 Kpm 
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Tabel 5.  Rerata Skor Kemampuan Pemahaman Bacaan dan Membaca Pemahaman 

Peserta Didik SMP Swasta di Kota Cilegon 

Nama Sekolah Pemahaman Bacaan Membaca Pemahaman 

SMP IT Raudhatul Jannah 

SMP Muhammadiyah 

MTs Pabuaran 

SMP Al-Azhar 

49% 

47% 

44% 

43% 

130,4 Kpm 

110,33 Kpm 

99,02 Kpm 

111,89 Kpm 

Jumlah 183% 451,64 Kpm 

Rerata 45,75 112,91 Kpm 

 

Tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca pemahaman peserta 

didik SMP Swasta di Kota Cilegon mencapai 112,91 kpm dengan pemahaman bacaan sebesar 

45,75%. Dengan demikian kriteria kelulusan peserta didik SMP swasta di Kota Cilegon belum 

memenuhi syarat tingkat minimum sebesar 70% dengan 250 kpm. Hal tersebut termasuk kriteria 

kurang baik karena pemahaman bacaan kurang dari 70% dan 250 kpm. Dengan demikian 

kualitas peserta didik  berdampak negatif pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Hal tersebut 

terbukti dengan adanya hasil UN Bahasa Indonesia yang mengalami kemerosotan pada tahun 

2014/2015. Berdasarkan penjelasan tabel 4 dan 5 di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

peserta didik SMP Negeri di Kota Cilegon lebih unggul dibandingkan dengan SMP Swasta di 

Kota Cilegon karena tingkat membaca pemahaman peserta didik SMP Negeri mencapai 122,54 

kpm dengan pemahaman bacaan sebesar 56,25%. Sedangkank kemampuan membaca 

pemahaman peserta didik SMP  Swasta mencapai 112,91 kpm dengan pemahaman bacaan 

sebesar 45,75%. Dengan demikian kemampuan peserta didik tersebut tidak termasuk kriteria 

baik karena pemahaman peserta didik SMP Negeri maupun peserta didik SMP Swasta di Kota 

Cilegon tidak mencapai batas minimum kelulusan SMP sebesar 70% dengan kemampuan 

membaca pemahaman 250 kpm. Hal itu terbukti ketika peneliti menyebarkan tes peserta didik 

kurang konsentrasi dalam pemahaman bacaan sehingga mempengaruhi proses kegiatan membaca 

berlangsung. Ada pula peserta didik yang hanya mementingkan kecepatan dalam membaca saja 

sehingga peserta didik tidak dapat memahami isi bacaan. Peneliti juga menemukan kasus pada 

peserta didik pada waktu kegiatan membaca berlangsung masih ada peserta didik yang berbicara 

antara satu dengan yang lainya sehingga berdampak negatif pada kecepatan baca dan 

pemahaman isi bacaan. Berdasarkan kasus yang telah ditemukan, hal tersebut berdampak negatif 

pada pemahaman bacaan peserta didik dan berdampak negatif pula pada kualitas pembelajaran 

Bahasa Indonesia 
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D. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap sekolah SMP di Kota Cilegon 

memiliki kemampuan kecepatan membaca yang berbeda. Kecepatan membaca yang dimiliki 

setiap peserta didik bergantung pada bahan yang dihadapi dan tujuan pembacanya. Bahan yang 

dihadapi oleh peserta didik untuk mengukur kemampuan kecapatan baca terdiri atas tiga jenis tes 

bahan bacaan yang termasuk jenis tes bacaan ilmiah, umum, dan sastra. Hasil penelitian yang 

berkaitan dengan tingkat kemampuan kecepatan membaca peserta didik dengan kecepatan baca 

234,83 kpm. Dengan demikian tingkat kemampuan baca peserta didik kelas IX di Kota Cilegon 

termasuk dalam criteria baik, karena lebih dari 60% peserta didik memiliki kemampuan 

kecepatan baca 200 kpm.  

Perolehan skor kemampuan pemahaman isi bacaan peserta didik SMP di Cilegon sebesar 

51%. Dengan demikian pada tingkat kemampuan membaca pemahaman bahwa peserta didik 

hanya bertujuan untuk memperoleh kenikmatan emosi dan hanya mengisi waktu luang saja, 

sehubungan dengan tugas yang diberikan guru untuk menjalani tes pemahaman isi bacaan. 

Kurangnya pemahaman bacaan peserta didik kelas IX SMP di Cilegon termasuk dalam kriteria 

kurang baik, karena kurang dari 60%. 

Kemampuan membaca pemahaman dapat dilihat berdasarkan hasil  kecepatan bacaan dan 

pemahaman bacaan. Berdasrkan hasil analisis diperoleh bahwa tingkat kemampuan pemahaman 

bacaan peserta didik sebesar 51% dan memperoleh tingkat kemampuan membaca pemahaman 

117,85 Kpm. Hal tersebut merupakan waktu yang diperlukan untuk memahami isi bacaan. 

Dengan demikian, tingkat kemampuan membaca pemahaman peserta didik kelas IX SMP di 

Cilegon  termasuk dalam kriteria kurang baik, karena kurang dari 70% dengan minimum 

kelulusan SMP 250 kpm. 

Secara bersama dapat disimpulkan bahwa kemampuan peserta didik SMP Negeri di Kota 

Cilegon lebih unggul dibandingkan dengan SMP Swasta di Kota Cilegon karena tingkat 

membaca pemahaman peserta didik SMP Negeri mencapai 122,54 kpm dengan pemahaman 

bacaan sebesar 56,25%. Sedangkank kemampuan membaca pemahaman peserta didik SMP  

Swasta mencapai 112,91 kpm dengan pemahaman bacaan sebesar 45,75%. Dengan demikian, 

kemampuan peserta didik tersebut tidak termasuk kriteria baik karena pemahaman peserta didik 

SMP Negeri maupun peserta didik SMP Swasta di Kota Cilegon tidak mencapai batas minimum 

kelulusan SMP sebesar 70% dengan kemampuan membaca pemahaman 250 kpm. Hal itu 

terbukti ketika peneliti menyebarkan tes peserta didik kurang konsentrasi dalam pemahaman 

bacaan sehingga mempengaruhi proses kegiatan membaca berlangsung. Ada pula peserta didik 
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yang hanya mementingkan kecepatan dalam membaca saja sehingga peserta didik tidak dapat 

memahami isi bacaan 

Kemampuan membaca akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Karena bidang studi apapun pembelajaran tersebut selalu berhubungan dengan kemampuan 

membaca setiap anak didik. Kemampuan membaca baik maka hasil pembelajaran anak didik pun 

akan baik pula. Baik tidaknya kemampuan membaca siswa dapat dilakukan dengan memberikan 

tes atau evaluasi baik dengan memberikan tes lisan ataupun tes tulis, bentuk subjektif atau 

objektif. 
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Abstract 

 

Tulisan ini mengurai pentingnya dua langkah strategis yang harus diambil oleh negara dan 

agen-agen bahasa dalam upaya merevitalisasi kedudukan Bahasa Indonesia: yakni menahan laju 

imperialisme Bahasa Inggris di Indonesia khususnya dan di kawasan Asia Tenggara umumnya; 

serta merevitalisasi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang berperan sejajar dengan 

bahasa internasional lainnya. Tugas besar ini bukan hanya menjadi tugas negara,----sebagai 

pihak yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan Bahasa Indonesia---, tetapi juga 

lembaga-lembaga pendidikan dan para praktisinya, ahli bahasa, sastrawan, budayawan, pelaku 

seni, diplomat, media massa, mahasiswa, pelajar dan masyarakat secara luas. Ikhtiar untuk 

memosisikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional akan mendulang sedikitnya lima 

keuntungan besar yakni: (1) memelihara marwah bangsa Indonesia sebagai entitas dunia yang 

berkontribusi bagi perkembangan peradaban umat manusia; (2) mempromosikan Bahasa 

Indonesia   sebagai bahasa resmi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); (3). Menahan laju 

‘imperialisme’ dan ‘kolonisasi’ Bahasa Inggris di Indonesia; (4) menjadikan Bahasa Indonesia 

sebagai soft power dan medium diplomasi kultural saat berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, 

serta (5) mengoptimalkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di setiap jenjang 

pendidikan TK hingga PT.  

 

Kata kunci: Imperialisme Bahasa Inggris, mitos keutamaan Bahasa Inggris, revitalisasi Bahasa  

                     Indonesia, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional 

 

A. Pendahuluan  

Istilah imperialisme berasal bahasa Latin "imperium", yang berarti memerintah wilayah 

besar. Kamus Oxford Dictionaries yang ditulis Nishiyama (1992) mengartikan imperialisme 

sebagai “a policy of extending a country's power and influence through colonization, use of 

military force, or other means." (“Kebijakan memperluas kekuasaan suatu negara dan pengaruh 

melalui kolonisasi, penggunaan kekuatan militer, atau cara lain"). Istilah imperialisme kerap juga 

digunakan secara lebih luas untuk menggambarkan setiap sistem dominasi dan subordinasi 

terorganisir antara pusat kekaisaran dan daerah-daerah pinggiran (Said, 1994). 

Sementara Kamus Merriam Webster (2001) mendefinisikan imperialisme sebagai “The 

policy, practice, or advocacy of extending the power and dominion of a nation especially by 

direct territorial acquisitions or by gaining indirect control over the political or economic life of 

other areas; broadly:  the extension or imposition of power, authority, or influence”. (Kebijakan, 

praktik, atau advokasi memperluas kekuatan dan kekuasaan bangsa terutama oleh akuisisi 

mailto:fahruszf@gmail.com
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teritorial langsung atau dengan mendapatkan kontrol langsung atas kehidupan politik atau 

ekonomi dari daerah lain; perluasan kekuasaan, otoritas, atau pengaruh).  

Tidak terbantahkan, penyebaran Bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional seiring 

dengan gelombang imperialisme negara-negara Barat khususnya Inggris ke negara-negara yang 

mereka sebut sebagai Dunia Ketiga (Third World). Selain dengan misi imperialisme dan 

kolonialisme, negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Spanyol dan 

Portugis menyadari pentingnya infiltrasi bahasa ke dalam bahasa lokal di negeri jajahan. Lewat 

kekuasaan (power), negara-negara imperialis berhasil memperkukuh dominasinya di berbagai 

bidang termasuk di ranah bahasa.  

Menguatnya dominasi Bahasa Inggris di setiap ranah kehidupan di berbagai negara 

terutama di sektor pendidikan, perdagangan dan media massa merupakan indikasi penting apa 

yang disebut oleh Phillipson (1992) sebagai linguistic imperialism (imperialisme linguistik) atau 

language imperialism (imperialisme bahasa). Dominasi ini dianggap sebagai warisan kolonial 

yang kemudian menjadi sarana hegemoni budaya (cultural hegemony) atas budaya-budaya lokal 

bekas jajahan Inggris atau kerap disebut dengan “Imperium Britania”.  

Di dunia, tidak kurang dari 94 negara yang menjadi wilayah jajahan Imperium Britania 

yang tersebar hampir di seluruh belahan dunia. Inggris mengalami periode keemasan pada 1815-

1914, pada masa kekuasaan Raja George III sampai Raja Raja George V. Di Asia, jajahan 

Inggris tersebar dari Singapura hingga Zimbabwe. Di Oseania, membentang dari Australia 

hingga Papua Nugini. Di Eropa, bekas cengkeraman Inggris ini masih membekas dari Republik 

Irlandia hingga Gibraltar (wikipedia.org). 

Imperium Britania ini dianggap sebagai imperium terbesar sepanjang sejarah. Atas 

negeri-negeri yang ditaklukkan dan dijajahnya, Imperium ini berusaha memengaruhi berbagai 

aspek kehidupan termasuk penyebaran Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan bahasa 

resmi utama yang saat ini kemudian dikenal sebagai English speaking countries, seperti Amerika 

Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru.  

Phillipson (1992, h. 47)  mengartikan imperialisme Bahasa Inggris sebagai,”... the 

dominance asserted and retained by the establishment and continuous reconstitution of 

structural and cultural inequalities between English and other languages,” (dominasi yang 

ditegaskan dan ditanam melalui pembentukan dan pergantian atas ketidaksetaraan struktural dan 

kultural yang berlangsung secara terus-menerus antara bahasa Inggris dan bahasa lainnya). 

Definisi yang disuguhkan Phillipson di atas didukung oleh fakta sejarah yang amat 

panjang tentang penyebaran Bahasa Inggris di bekas negara-negara jajahannya.  Phillipson 

(1992) berpendapat bahwa sejak abad 18 Masehi, penyebaran bahasa Inggris  bersamaan dengan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Australia
https://id.wikipedia.org/wiki/Selandia_Baru
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keinginan negara-negara yang berbahasa Inggris (English speaking nations) seperti Inggris, 

Amerika Serikat, Kanada, Australia, untuk menaklukkan negara-negara lain. Dalam pandangan  

Phillipson (1992), imperialisme bahasa Inggris ini sungguh berbahaya bagi cita-cita budaya, 

pandangan hidup, dan bahasa asli negara-negara jajahan tersebut.   

Teori Phillipson (1992) ini seolah menjustifikasi kenyataan penyebaran Bahasa Inggris 

sebagai bahasa internasional  dan dominasinya yang tetap berlangsung hingga saat ini terutama 

di negara-negara bekas jajahan Inggris seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, India, 

Pakistan, Malaysia, Brunei, Zimbabwe, Uganda, Israel. Pergeseran dominasi atas budaya, 

pandangan hidup, dan bahasa  asli lokal di berbagai bekas jajahan Inggris tersebut semakin 

membenarkan tesis Phillipson, bahwa bahasa Inggris menjadi medium untuk mengokohkan 

dominasinya di negara-negara tersebut.  

Phillipson dalam pandangan Burns (2013) dianggap sosok yang membawa perubahan 

radikal dalam kebijakan bahasa untuk membangun keseimbangan dan untuk mempromosikan 

multibahasa yang mencerminkan keadaan yang lebih alami terkait penggunaan bahasa di seluruh 

dunia. Burns mengganggap Phillipson sebagai tokoh penting dalam “memprovokasi” dunia 

untuk waspada terhadap hegemoni Bahasa Inggris bagi budaya lokal.  

 

B. Pembahasan 

1. Imperialisme Bahasa Inggris  

Bila diperhatikan memang, karya-karya Phillipson telah memberi ruang perdebatan baru 

tentang pentingnya kesadaran negara-negara di luar Inggris untuk meletakkan pengajaran Bahasa 

Inggris secara proporsional dan  tidak diterima secara a priori (apa adanya). Karya Philipson 

tentang “linguicism” menyadarkan  negara-negara di berbagai belahan Dunia agar “mencurigai” 

kepentingan yang terselip lembut (subtil) dari proyek pengajaran Bahasa Inggris, termasuk 

kepentingan politik dan ekonomi. Namun  “linguicisme” adalah sejenis spesis prasangka yang 

melahirkan kewaspadaan terhadap bahasa-bahasa yang terancam punah (endangered languages) 

yang berdampak hilangnya keutamaan bahasa lokal mereka akibat munculnya dominasi Bahasa 

Inggris. Sejatinya, karya-karya Phillipson banyak menggugat hegemoni dan dominasi Bahasa 

Inggris serta menggelorakan semangat keadilan bahasa (language justice) dan hak-hak azasi 

manusia atas bahasa (linguistic human rights).  

 Karya suami Tove Skutnabb Kangas ini, dipandang cukup fenomenal dan mengandung 

semangat perlawanan. Tidak heran bila bukunya berjudul “Linguistic Imperialism” (1992) telah 

diterjemahkan ke berbagai bahasa. Di antaranya telah diterbitkan di China pada 2001 oleh 

Shanghai Foreign Language Education Press. Di New Delhi diterbitkan sejak 2007 dan dijual 
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bebas di India, Nepal, Sri Langka, Bangladesh dan Bhutan. Di Arab Saudi juga diterjemahkan 

oleh Universitas King Saud pada 2009.  

Dalam konteks pengajaran Bahasa Inggris, Phillipson (1992) menilai lembaga-lembaga 

yang banyak berdiri dan berkiprah di berbagai negara seperti British Council, Lembaga Moneter 

International (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (World Bank)  menjadi agen-

agen Bahasa Inggris yang secara efektif memainkan dan menguatkan dominasi bahasa asing 

tersebut dalam berbagai praktik pendidikan. British Council misalnya dituduh sebagai agen 

paling utama (major agencies) yang terlibat dalam mengabadikan mitos tentang pentingnya 

belajar Bahasa Inggris, termasuk menjadi agen untuk memastikan bahwa Bahasa Inggris 

dianggap sebagai bahasa yang melampaui pengajaran bahasa lain di seluruh dunia (Burns, 2013).  

Secara generik, pandangan Phillipson yang cenderung berfikir dekonstruksi ini disebut-

sebut dipengaruh oleh teori imperialisme Johan Galtung (1971) dan teori sosial ala Antonio 

Gramsci (1992) tentang “hegemoni budaya”. Dalam konteks pendidikan, ia dipengaruhi oleh 

pandangan-pandangan kritis Paulo Freire (2007) dalam bukunya Pedagogy for the Oppressed. 

Dalam linguistik, boleh jadi ia dipengaruhi oleh filsafat dekonstruksi ala Jacques Derrida (1978).   

 

2. Menahan Laju Imperialisme Bahasa  

Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, bangsa kita belum sepenuhnya lepas dari 

imperialisme asing, termasuk dari aspek linguistik dan kultural. Al-Washilah (2000) 

menegaskan, kendati Kemerdekaan Republik Indonesia telah diproklamirkan pada 17 Agustus 

1945, namun secara linguistik dan kultural, Indonesia belum sepenuhnya lepas dari penjajahan 

bangsa Eropa.   

Ternyata revolusi fisik jauh lebih singkat dari revolusi kebudayaan yang terus berlangsung. 

Mengapa? Sebab kegemilangan fisik sebagai performansi lahir sebenarnya hanyalah realisasi 

dari kekuatan atau kompetensi batiniah, yakni jati diri bangsa dalam penalaran, sikap, dan 

tingkah laku. Itulah kebudayaan nasional. Bila benteng pertahanan nasional batiniah belum 

kuat, pola pikir dan paradigma kultural kita akan tetap jadi kolonial kultural bangsa lain. Para 

pendahulu kita, khususnya pejuang Angkatan 1945 telah berhasil. Namun sampai sekarang, 

penjajahan kulltural melalui bahasa asing justru semakin terkokohkan berkat revolusi 

tehnologi informasi (Al-Washilah, 2000, h. 53).  

 

Penjajahan kultural ini, lanjut Al-Washilah (2000), mewujud dalam berbagai wajah dan 

medium seperti film, serial TV, periklanan, diplomasi, sampai persyaratan pendidikan 

internasional seperti TOEFL, IELTS dan GRE (Graduate Records Exams). Kita mewarisi sikap, 

seperti sering dikemukakan Rais (2008), yakni inferiority complex (sikap rasa rendah diri yang 

akut) dan penyakit westoxication yang menganggap dari Barat sebagai unggul dan terbaik.       

Laju imperialisme Bahasa Inggris harus ditahan agar tidak mengancam eksistensi Bahasa 

Indonesia sebagai identitas nasional dan Bahasa Daerah sebagai sumber kekayaan intelektual dan 
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budaya masyarakat Indonesia. Karena itu harus dilakukan sejumlah langkah kongkrit yang secara 

langsung atau tidak langsung berkontribusi pada menguatnya posisi Bahasa Indonesia, baik di 

dalam negeri maupun dalam konteks pergaulan antar bangsa.  

 

3. Mitos Keutamaan Bahasa Inggris 

 Secara garis besar, theori Phillipson (1992) mengungkap sejumlah mitos keutamaan 

Bahasa Inggris dibandingkan bahasa lainnya di dunia. Secara retorik, di antara alasan yang selalu 

disampaikan oleh British Council tentang keutamaan Bahasa Inggris tersebut antara lain: (1) 

Bahasa Inggris sangat baik diajarkan secara monolingual (the monolingual fallacy); (2) guru 

yang ideal adalah penutur asli (the native-speaker fallacy); (3) semakin dini Bahasa Inggris 

diajarkan, semakin lebih baik hasilnya (the early-start fallacy); (4) semakin lebih Bahasa Inggris, 

semakin lebih baik hasilnya  (the maximum-exposure fallacy); dan (5) jika bahasa lain banyak 

digunakan, standar Bahasa Inggris akan jatuh (the subtractive fallacy). 

 Pesan implisit dari Phillipson (1992) adalah bahwa Dunia mesti menyadari bahwa 

dominasi Bahasa Inggris cukup berbahaya dan mengancam eksistensi bahasa asli termasuk 

bahasa Indonesia sebagai identitas dan kebudayaan nasional. Berbagai mitos yang dikemukakan 

di atas bisa saja dikonfrontir dalam tradisi disiplin ilmu pemerolehan bahasa asing atau bahasa 

kedua (foreign or second language acquisition). Apakah berbagai mitos keutamaan bahasa 

Inggris itu benar atau tidak? Bukankah mitos-mitos di atas sama saja dengan prinsip-prinsip 

belajar bahasa asing lainnya. Misal bahasa Arab, Perancis, Jerman atau bahasa lokal lainnya di 

Indonesia yang bukan menjadi bahasa ibu? Bila pun benar, apakah memang menjadi prioritas 

dan harus terperangkap dalam jebakan dan dominasi  Bahasa Inggris dalam konteks pergaulan 

antar bangsa dan mengakses teks-teks ilmu pengetahuan? Bukankah kita bisa mengoptimalkan 

peran dan fungsi penerjemahan dalam transfer ilmu pengetahuan?  

Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut bisa menjadi renungan bagi Indonesia sebagai 

bangsa yang berdaulat untuk mulai menyusun strategi makro dan mikro serta mewujudkannya 

dalam bentuk langkah-langkah kongkrit sebagai upaya menahan laju imperialisme Bahasa 

Inggris di Indonesia. Dan, pada saat yang sama, memulai merancang kebijakan dan atmosfer 

yang kondusif bagi revitalisasi Bahasa Indonesia dan memproyeksikannya menjadi bahasa 

pengantar di PBB.   

Mitos-mitos keutamaan Bahasa Inggris atas bahasa lainnya di dunia seperti argumen 

intrinsik, ekstrinsik dan fungsional yang mempersepsikan Bahasa Inggris sebagai bahasa yang 

bernasib mujur, kaya, mulia dan menarik, memiliki banyak penutur, instruktur yang terlatih, 

kekayaan materi pengajaran serta kegunaan Bahasa Inggris sebagai pintu gerbang (gateway) ke 
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dunia. Mengemuka juga argumen yang sifatnya pragmatis, ideologis, tehnis dan kemewahan 

simbolik seperti memungkinkan orang untuk mengoperasikan tehnologi, agar terpersepsi sebagai 

modern, dan statusnya    sebagai simbol  kemajuan material dan efisiensi.  

Hegemoni dan dominasi Bahasa Inggris hingga kini masih terasa dan entah kapan akan 

berakhir. Yang pasti hampir semua teks ilmu pengetahuan terdokumentasi dalam Bahasa Inggris. 

Di antara sekian banyak indikator menguatnya hegemoni dan dominasi Bahasa Inggris itu 

ditunjukkan dengan begitu perkasanya TOEFL (Test of English as a Foreign Language) dan 

IELTS (International English Language Test System) sebagai alat ukur kemampuan Bahasa 

Inggris seseorang dan menjadi syarat keharusan bagi siapa pun yang akan belajar atau bekerja di 

negara-negara penutur Bahasa Inggris. Ini adalah salah satu industri tanpa asap yang menghisap. 

Baik TOEFL maupun IELTS menjadi instrumen kapitalisme global yang imperialistis.   

 

4. Revitalisasi Bahasa Indonesia  

Dalam konteks Indonesia, hegemoni dan dominasi Bahasa Inggris harus secara sistematis 

dikurangi seiring dengan menguatkan peran dan posisi Bahasa Indonesia. Karena itu, harus ada 

upaya bagi semua pihak untuk merevitalisasi Bahasa Indonesia. Sebagai bangsa, bahasa 

Indonesia meminjam istilah Ayatrohaedi (1983), telah menjadi basantara, perpaduan dari kata 

"basa" atau "bahasa" dan "antara" atau telah menjadi lingua franca. Lingua franca adalah sebuah 

istilah yang lazim digunakan dalam kajian linguistik yang bermakna bahasa pengantar atau 

bahasa pergaulan di suatu kawasan di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda. 

Sudah menjadi tekad bangsa Indonesia saat Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, Bahasa 

Indonesia telah menjadi pengikat semua elemen bangsa yang berbeda bahasa, suku dan agama, 

dari Sabang di ujung Barat hingga Merauke di ujung Timur republik tercinta ini. Dalam konteks 

bahasa Indonesia sebagai medium dalam membangun soliditas dan solidaritas bangsa,  Al-

Washilah (2000) mengemukakan:  

Bahasa Indonesia terbukti sangat ampuh menjembatani berbagai kesenjangan 

primordial yang berakar pada suku bangsa, agama, ras dan golongan. Peta Nusantara 

menampilkan beratus-ratus subkultur yang saling berinteraksi dan bersinerji untuk 

membentuk kebudayaan nasional sebagai subkultur dari kultur dunia (h. 5).    

 

Bagaimana sikap kita yang tepat pada Bahasa Indonesia yang nota bene merupakan 

bahasa pemersatu, identitas nasional dan sarana pencerdasan bangsa? Punyakah kita rancangan 

besar atau peta jalan yang jelas, terukur dan sistemik dalam pemberdayaan dan pemertahanan 

Bahasa Indonesia? Bila tidak, langkah-langkah apa yang mesti dilakukan agar Bahasa Indonesia 

mengalami revitalisasi dan bukan jalan menuju kepunahan?   

 

https://takeielts.britishcouncil.org/
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Unesco Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages (2003) dan Language Vitality 

and Endangerment Unesco (2003) menggunakan sembilan faktor untuk menentukan pentingnya 

revitalisasi suatu bahasa guna menghindari kepunahan, yaitu transmisi bahasa antargenerasi; 

jumlah penutur; proporsi penutur dengan jumlah penduduk keseluruhan; kecenderungan dalam 

ranah penggunaan bahasa; daya tanggap terhadap ranah baru dan media; materi untuk 

pendidikan bahasa dan keberaksaraan; kebijakan bahasa oleh pemerintah dan institusi, termasuk 

status resmi dan penggunaannya; sikap masyarakat penutur terhadap bahasa mereka; serta 

jumlah dan kualitas dokumentasi bahasa.  

Apakah bahasa Indonesia berada pada titik krusial seperti indikator-indikator yang 

dirumuskan Unesco seperti di atas? Tentu saja tidak. Namun, bila tidak ada kemauan dan 

tindakan politik yang nyata oleh negara, bukan tidak mungkin bahasa nasional kita itu bisa punah 

akibat imperialisme bahasa asing yang berlangsung secara terus-menerus, sistematis, terstruktur 

dan masif menghantam ketahanan dan kesadaran kultural kita.  Karena itu, tidak ada pilihan bagi 

kita bahwa semangat untuk merevitalisasi Bahasa Indonesia harus terus digelorakan.  

 

5. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional  

Sungguh banyak tantangan yang harus dihadapi agar Bahasa Indonesia bisa menjadi 

bahasa internasional atau bahasa Dunia. Sebuah bahasa dianggap sebagai bahasa dunia atau 

potensial dijadikan sebagai bahasa internasional, bila suatu bahasa tersebut diucapkan secara 

internasional, dipelajari dan diucapkan oleh sejumlah besar orang sebagai bahasa kedua. Jumlah 

penutur memang tidak menjadi salah satu penentu, tetapi juga sebaran atau distribusi geografis 

penggunanya dan kerap digunakan sebagai bahasa pengantar dalam forum-forum internasional 

dan aktifitas diplomatik (Baker & Jones, 1998).  

Dari perspektif sejarah, Bahasa Indonesia (Melayu), seperti dikemukakan oleh Collins 

(2005), sangat potensial menjadi bahasa internasional atau bahasa dunia. Saat ini, terhitung 

cukup banyak ahli atau komunitas sarjana dari berbagai negara yang secara khusus meneliti dan 

mendalami Bahasa Indonesia/Melayu (Widodo, 2015). Ketertarikan para sarjana mancanegara 

tersebut, menurut Widodo (2015),  karena Bahasa Indonesia (Melayu) memiliki kekuatan baik 

dari sisi internal bahasa (intrabahasa) maupun sisi eskternal bahasa (ekstrabahasa).  

 Dari sisi intrabahasa, Bahasa Indonesia memiliki sistem bahasa dan ejaan yang sudah 

mapan. Kemapanan Bahasa Indonesia itu diwujudkan dalam bentuk Pemberlakukan Ejaan 

Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD). Disamping untuk mengantisipasi pengaruh 

bahasa lain dan untuk pengembangan peristilahan bahasa Indonesia, juga telah diterbitkan buku 

Pedoman Umum Pembentukan Istilah serta  pembakuan kaidah bahasa yang tertuang dalam 
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buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (Widodo, 2015). Demikian pula, Widodo (2015) 

menambahkan,  jumlah kosakata bahasa Indonesia terus berkembang baik melalui penyerapan 

kosakata bahasa daerah maupun bahasa asing. Tidak heran bila Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) Edisi ke-4 (2008), telah memuat lebih dari 90.000 kosa kata. Berbagai kamus, tesaurus, 

dan glosarium dalam berbagai bidang ilmu sudah banyak yang diterbitkan, antara lain Glosarium 

Kedokteran, Glosarium Biologi, Glosarium Fisika, Glosarium Kimia, Glosarium Matematika, 

Glosarium Pendidikan, dan Glosarium Perikanan (Widodo, 2015). 

Sementara dari sisi ekstrabahasa, bahasa Indonesia memiliki penutur dan sikap 

penuturnya yang luar biasa. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, 

Indonesia  memiliki modal sosial yang sangat besar untuk mempromosikan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa dunia. Demikian pula, sikap positif penuturnya juga menjadi indikator penting 

keberhasilan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa internasional.  

Faktor ekstrabahasa lainnya, menurut (Wahya 2010), adalah soal daya tarik kekayaan 

alam dan budaya Indonesia yang memesona. Khazanah kekayaan alam Indonesia yang demikian 

melimpah menjadi magnet yang kuat bagi investor asing untuk menanamkan sahamnya di 

Indonesia. Hal ini tentu berdampak nyata pada minat orang asing untuk mempelajari bahasa 

Indonesia. Masyarakat Indonesia yang santun, ramah dan adaptif dalam merespons dunia luar 

juga menjadi kunci dinamisnya Bahasa Indonesia dari hari ke hari.  

Fenomena menarik terkait penggunaan Bahasa Indonesia ini terjadi di New York baru-

baru ini dalam momen pembacaan ikrar setia pelantikan dan pengangkatan serta pengambilan 

sumpah jabatan Wali Kota Somersworth, New Hampshire, Dana S Hilliard. Ini merupakan 

pertama kalinya dilakukan dalam bahasa Indonesia yang digelar di Ruangan City Hall 

Somersworth, New York (Antaranews, 8 Januari 2016 & CNN Indonesia, 8 Januari 2016)). Ini 

merupakan indikator penting makin besarnya animo publik internasional dalam menggunakan 

dan mengapresiasi bahasa Indonesia.  

Fenomena serupa yang telah berlangsung puluhan tahun adalah adanya sejumlah media 

massa elektronik, seperti radio BBC Inggris, NHK Jepang, Radio Australia, Voice of America 

(VoA), yang bersiaran menggunakan bahasa Indonesia dan disiarkan secara internasional 

(Widodo (2015). Tercatat pula, ada sejumlah klub Eropa yang memiliki situs resmi berbahasa 

Indonesia untuk melayani para penggemarnya, seperti Chelsea, AC Milan, Juventus, Inter Milan, 

dan Real Madrid, Liverpool, dan Barcelona. 

Selain itu, kebijakan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai soft power dan medium 

diplomasi kultural saat berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, termasuk penyusunan draft 

perjanjian kerjasama internasional yang mensyaratkan dwibahasa harus tetap dipertahankan. 

http://www.acmilan.com/id
http://www.juventus.co.id/
http://indonesia.inter.it/
http://www.realmadrid.co.id/
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Faktor eksternal lainnya adalah kebijakan mengoptimalkan penggunaan Bahasa Indonesia 

sebagai bahasa pengantar di setiap jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan 

Tinggi.  

 

C. Kesimpulan 

Dari paparan tulisan di atas, maka dapat disimpulkan sejumlah pokok-pokok pikiran 

terkait strategi menahan laju imperialisme bahasa Inggris sebagai ikhtiar mempromosikan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa internasional, yaitu: pertama, menguatnya dominasi Bahasa Inggris di 

setiap ranah kehidupan di Indonesia merupakan indikasi penting dari imperialisme bahasa 

Inggris. Karena itu, sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, bangsa kita belum sepenuhnya 

lepas dari imperialisme asing, termasuk dari aspek linguistik dan kultural. 

Kedua, Dunia mesti menyadari bahwa dominasi Bahasa Inggris cukup berbahaya dan 

mengancam eksistensi bahasa asli termasuk Bahasa Indonesia sebagai identitas dan kebudayaan 

nasional. Berbagai keutamaan Bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa lainnya hanyalah 

mitos belaka untuk memperkukuh dominasi dan hegemoninya atas bahasa dan budaya lainnya di 

dunia. Ketiga, bahasa Indonesia sejatinya potensial untuk dipromosikan menjadi bahasa dunia 

(internasional) baik ditinjau dari faktor intrabahasa maupun ekstrabahasa. Bahasa Indonesia 

mampu berperan sebagai bahasa sains, teknologi, bisnis, pariwisata, komunikasi politik, seni, 

budaya, di dunia intermasional.   

 Keempat, dengan dukungan dan sikap positif penuturnya, bahasa Indonesia akan mampu 

menjadi bahasa internasional pada saatnya nanti. Sebagai penutur bahasa Indonesia yang baik, 

sudah saatnya kita mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia daripada bahasa asing dalam 

berbagai aktivitas apapun sebagai wujud nyata dukungan kita bagi hadirnya kembali marwah 

bangsa. Semoga!  
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Abstract 
 

Mandarin Language and Japanese language have a similar letter structures which almost shaped 

characters and not alphabet eventough they have alphabet but their alphabet is different with 

international alphabet that used in almost all languages in the world. Literacy in Mandarin 

language was called Hanzi and consist of two kinds are traditional literature and modern literature 

while in Japanese language was called Kanji. For all this time students in trilingual class in 

Faculty of Literature UNSADA have fallen difficulty to posses two literacy systems. This 

difficulty caused by synonym and differences of sound (polifoni) in two languages. Besides 

students frequently affected change a tone in Japanese language or Chinese. In the fact, 

knowledge of literacy on both two languages will facilitate students to learn about reading, 

composition, comprehension and writing. For all of this time, researchers in Indonesia have not 

been studying and researching this problem. Therefore, this research is feasible. This research 

will be held by observation, interview and quesionare to trilingual students. Analysis of the data 

was done by qualitative description method. The result of this research is trilingual classroom 

instructors will be more understand about teaching methods to teach Mandarin language and 

Japanese language in the same time. 

 

Keywords: Literacy, Kanji, Hanzi, Writing, Reading.  

 

 

A. Pendahuluan 

Bahasa Mandarin dan bahasa Jepang memiliki struktur huruf tulisan yang hampir sama 

berbentuk aksara dan bukan alphabet walaupun mereka memiliki alphabet akan tetapi alphabet 

mereka berbeda dengan alphabet internasional yang dipergunakan di hampir seluruh bahasa di 

dunia saat ini. Aksara di bahasa Mandarin disebut dengan Hanzi dan terdiri atas dua macam, 

yaitu aksara tradisional dan aksara modern.  

 Di Asia Timur terutama negara Jepang dan Cina memiliki kesamaan dalam bahasa yaitu 

kesamaan dalam penulisan aksara hal ini dikarenakan ke2 negara tersebut mempunyai rumpun 

bahasa yang sama. Hanzi adalah istilah yang diberikan pada penggunaan karakter (huruf) Cina 

atau Kanji untuk menuliskan bahasa Jepang. Kanji, bersama dengan hiragana dan katakana, 

merupakan bagian dari sistem penulisan Jepang. Sebenarnya tidak hanya dike2 negara ini yang 

mempunyai karakter huruf yang sama, di Taiwan, Hongkong, Korea dan Mongolia mereka 

memiliki karakter huruf yang sama selain dari karakter huruf bahasa nasional mereka. 

Aksara tradisional China dipergunakan di Taiwan sedangkan aksara modern 

dipergunakan di Republik rakyat China, Singapura, Malaysia, Vietnam dan juga Indonesia. 

Aksara dibahasa Jepang dikenal dengan nama kanji dan aksara ini mempunyai bentuk yang sama 
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dengan aksara tradisional China. Asal mula adanya tulisan ini adalah dari China yang kemudian 

dimodifikasi secara lisan dinegara Asia Timur lainnya maka dari aksara ini mempunyai 

kesamaan tulisan akan tetapi berbeda dari cara bacanya sedangkan makna yang terkandung 

didalamnya adalah sama. 

Setelah melewati masa berbagai abad, perbedaan antara kanji dan hanzi menjadi lebih 

jelas. Meskipun awalnya kedua simbol tersebut identik, berbagai modifikasi dan penyederhanaan 

(terutama setelah PD II) membuat keduanya semakin berbeda. Penyederhanaan antara lain 

dilakukan dengan diperkenalkannya Toyo Kanji Form List yang memuat bentuk lebih sederhana 

tetapi mewakili lebih banyak kata. Kedua bentuk kanji masih digunakan, dengan yang lebih tua 

dikenal sebagai kyujitai, dan yang lebih baru dikenal sebagai shinjitai. 

Kokkun adalah istilah untuk menyebut kanji yang mempertahankan karakter umum yang 

sama dengan simbol Cina, tapi memiliki makna yang sama sekali berbeda. Sebagai contoh, 

simbol kanji mori sama dengan simbol sen Cina. Dalam bahasa Jepang, simbol ini mengacu pada 

hutan, sementara dalam bahasa Cina berarti suram atau megah. Kokuji adalah istilah untuk 

menyebut karakter kanji yang unik Jepang dan tidak memiliki asal dari Cina. 

Maka setelah ditelaah lebih dalam saat ini Kanji dan Hanzi itu berbeda, walaupun mereka 

dulu dibawa oleh migrasi masyarakat Tiongkok ke Jepang dan sempat dipergunakan untuk 

beberapa masa akan tetapi saat ini telah terjadi pergeseran bahasa yang disebabkan oleh faktor 

pendidikan. Terjadi pula pemertahanan bahasa oleh kanji yaitu bentuk pitograf yang sama seperti 

aksara Han dan tidak menggunakan alphabet hal ini menjadikan bentuk pitograf sebagai identitas 

bahasa tulisan di Asia Timur. Hal tersebut dilakukan karena adanya unsur budaya dan loyalitas 

tinggi oleh masyarakat Asia Timur dalam menggunakan tulisan berbentuk aksara. 

Masalah penelitian yang diuraikan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut; 1.Apakah 

perbedaan dan persamaan Hanzi dibahasa Mandarin dan Kanji dibahasa Jepang?,2. Apakah 

penggunaan Hanji dan Kanji mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis mahasiswa 

dalam bahasa Mandarin dan Jepang? , 3. Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh mahasiswa 

dalam menggunakan hanji dan kanji?. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. mengidentifikasi perbedaan dan persamaan Hanzi 

dalam bahasa Mandarin dan Kanji dalam bahasa Jepang, 2. mengetahui pengaruh penggunaan 

Hanji dan Kanji terhadap kemampuan membaca dan menulis mahasiswa dalam bahasa Mandarin 

dan Jepang. 3. mengukur kesulitan-kesulitan dihadapi oleh mahasiswa dalam menggunakan hanji 

dan kanji. 

Penulis mengharapkan manfaat dari penelitian ini adalah pembelajar bahasa Mandarin 

dan Bahasa Jepang mengetahui asal usul sejarah aksara dikedua bahasa tersebut dan dapat 
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mengetahui perbedaan serta persamaan dikedua bahasa sehingga memudahkan para pelajar 

untuk mempelajari kedua bahasa tersebut. 

 
B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu mendeskripsikan 

situasi yang ada ketika penelitian ini sedang berlangsung. Dalam hal ini, metode deskriptif akan 

digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan mahasiswa semester 8 dalam menguasai hanji 

dan kanji pada saat penelitian ini dilaksanakan. Metode ini diterapkan dengan menggunakan 

teknik content analysis. Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas trilingual  Fakultas Sastra 

UNSADA. Fokus penelitian ialah berfokus pada Hanzi dan Kanji. Prosedur analisis data yang 

akan dilakukan, yaitu:  identifikasi, coding, labeling, tes, dan analisis. Menganalisis Hanzi dan 

Kanji yang dilakukan dengan analisis makna dari sudut bahasa atau yang biasa disebut dengan 

Hermeneutik. Yaitu dengan menganalisa kaidah-kaidah tata bahasa dari kedua dua buah bahasa 

yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Jepang. 

 

C. Pembahasan 

 Di Asia Timur terutama negara Jepang dan Cina memiliki kesamaan dalam bahasa yaitu 

kesamaan dalam penulisan aksara hal ini dikarenakan ke2 negara tersebut mempunyai rumpun 

bahasa yang sama. Hanzi adalah istilah yang diberikan pada penggunaan karakter (huruf) Cina 

atau Kanji untuk menuliskan bahasa Jepang. Kanji, bersama dengan hiragana dan katakana, 

merupakan bagian dari sistem penulisan Jepang. Sebenarnya tidak hanya dike2 negara ini yang 

mempunyai karakter huruf yang sama, di Taiwan, Hongkong, Korea dan Mongolia mereka 

memiliki karakter huruf yang sama selain dari karakter huruf bahasa nasional mereka. 

 Kanji sebenarnya adalah “karakter (huruf) Han,” karakter Cina ini memasuki Jepang 

pertama kali selama Dinasti Han atau sekitar abad ke-1 M. Selama beberapa abad berikutnya, 

karakter Cina menjadi lebih sering digunakan di Jepang. Pada saat itu, Bahasa Jepang tidak 

memiliki sistem penulisan tersendiri sehingga kanji diadopsi. Seiring waktu, simbol-simbol Cina 

tersebut mengalami modifikasi sehingga lebih cocok digunakan untuk menuliskan bahasa 

Jepang.  

Sebuah kumpulan simbol Cina juga mulai digunakan untuk mewakili suara, tanpa 

memiliki nilai semantik.  Cara ini dikenal sebagai man’yōgana, yang akhirnya berkembang 

menjadi hiragana. Demikian pula, katakana juga berkembang dari man’yōgana, yang terutama 

dipelopori komunitas biara. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa katakana dan hiragana 

merupakan turunan dari kanji. 
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Hiragana adalah salah satu huruf yang digunakan di Negara Jepang. Pelafalan dalam 

huruf Hiragana tidak sama dengan alpabet yang kita gunakan. Sejarah Huruf Hiragana. Hiragana 

merupakan sebuah penyederhanaan dari huruf kanji yang digunakan oleh China di abad ke 5. 

Pada awal perkembangannya, Hiragana tidak langsung diterima oleh rakyat Jepang. 

Cendekiawan dan kaum elite di Jepang saat itu, menolak untuk menggunakan huruf Hiragana 

dan hanya menggunakan huruf Kanji saja. Selanjutnya, huruf Hiragana menjadi populer di 

kalangan kaum wanita Jepang yang pada saat itu tidak diperbolehkan mempelajari dan 

menggunakan huruf Kanji. Kepopuleran huruf hiragana di kalangan kaum wanita Jepang, 

membuat para sastrawan wanita menggunakan huruf ini sebagai alat untuk menggoreskan cerita 

mereka. Salah satunya adalah “Genji Monogatari”. Alasan ini-lah yang membuat pada saat itu 

huruf hiragana dikenal sebagai Onnade (女手),  yang berarti huruf wanita.Hiragana mulai 

digunakan secara luas pada abad ke-10 Masehi. Huruf Hiragana terbentuk dari garis-garis dan 

coretan-coretan yang melengkung (kyokusenteki). Huruf Hiragana yang digunakan sekarang 

berdasarkan Petunjuk Departemen Pendidikan Jepang tahun 1900. 

Sampai sekarang belum ada pendapat yang pasti mengenai siapa pencipta huruf 

Hiragana. Hal ini dijelaskan oleh Sada Chiaki dalam bukunya Atarashii Kokugogaku. Ada juga 

pendapat yang menjelaskan pembuat huruf Hiragana adalah Kooboo Daishi, tetapi pendapat ini 

tidak beralasan karena huruf Hiragana tidak  dapat dibuat oleh satu orang dalam satu kurun 

tertentu. Hiragana digunakan untuk menulis kata-kata bahasa Jepang asli atau menggantikan 

tulisan Kanji, menulis partikel dan kata bantu kata kerja. 

Huruf Tionghoa berasal dari dinasti Shang sebagai piktograf yang menggambarkan benda 

nyata. Contoh-contoh pertama dari huruf Tionghoa adalah tulisan/gambaran pada tulang ramalan 

(oracle bones), yang kadang-kadang berupa domba scapula tetapi seringkali berupa kura-kura 

plastron yang digunakan untuk meramal. Dalam periode zaman dinasti Zhou dan Han, huruf-

huruf ini berubah menjadi lebih bergaya. Selain itu, terdapat juga komponen-komponen 

tambahan yang ditambahkan sehingga banyak karakter huruf memiliki satu elemen yang 

memberikan tanda untuk pengejaan, dan sebuah komponen lain (yang disebut "radikal") dan 

memberikan tanda untuk kategori artian umum yang menunjukkan arti dari kata tersebut. Di 

dalam bahasa Tionghoa modern, mayoritas huruf-huruf berbasis fonetik (bunyi) dan bukan 

berbasis logografik (gambaran). Sebagai sebuah contoh, karakter huruf 按 àn yang berarti 

"mendorong ke bawah", mengandung 安 an (damai), yang berfungsi sebagai komponen fonetik 

dari kata tersebut, dan 手 shǒu (tangan), yang menandakan bahwa itu merupakan suatu pekerjaan 

yang pada umumnya menggunakan tangan.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Dinasti_Shang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tulang_ramalan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Scapula
http://id.wikipedia.org/wiki/Plastron
http://id.wikipedia.org/wiki/Ramalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Dinasti_Zhou
http://id.wikipedia.org/wiki/Dinasti_Han
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Tionghoa
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Aksara di Asia Timur merupakan sebuah pemertahanan bahasa yang didefinisikan 

sebagai keputusan untuk tetap melanjutkan penggunaan bahasa secara kolektif oleh sebuah 

komunitas yang telah menggunakan bahasa tersebut sebelumnya (Fasold: 1984). Lebih lanjut 

fasold juga menyatakan bahwa pemertahanan bahasa ini merupakan kebalikan atau sisi yang 

berlainan dari pergeseran bahasa, yaitu dimana sebuah komunitas memutuskan untuk mengganti 

bahasa yang telah digunakannya atau memilih bahasa lain sebagai ganti bahasa yang tlah 

digunakannya.  

Menurut Sumarsono dalam laporan penelitiannya mengenai pemertahanan bahasa ada 

beberapa faktor yang menyebabkan bahasa itu dapat bertahan yaitu; 

1. adanya toleransi dari masyarakat mayoritas dalam berinteraksi dengan golongan 

minoritas;  

2. adanya sikap kebudayaan; 

3. adanya loyalitas yang tinggi dari pengguna Bahasa; dan 

4. adanya kesinambungan pengalihan bahasa ibu (mother tongue) dari generasi terdahulu 

ke generasi berikutnya. 

Dalam melakukan pemertahanan bahasa, ada hal yang menarik, yaitu ada beberapa 

pemikiran praktis yang dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan bahasa, yaitu, pertama 

menggunakan bahasa tersebut disetiap kesempatan, misalnya dalam keluarga, diforum 

pertemuan, dsb, kemudian, menggunakan pemakaian bahasa tersebut di media cetak (cetak dan 

elektronik), seperti koran, buku-buku majalah, radio dan televisi. Yang terakhir, 

memperjuangkan bahasa tersebut di daerah lainnya. 

Hal lain yang menyebabkan terjadinya persamaan penggunaan Aksara dibeberapa Negara 

di Asia timur adalah adanya faktor pergeseran bahasa yaitu kedwibahasaan (bilingualism). 

Tetapi harus diperhatikan bahwa bilingualims bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan 

pergeseran bahasa. Chaer dan Agustina (2004:142) mengemukakan bahwa pergeseran bahasa 

menyangkut penggunaan bahasa oleh seorang penutur yang bisa terjadi sebagai akibat 

perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lain. Jadi dengan kata lain, 

pergeseran bahasa akan terjadi apabila seseorang atau sekelompok masyarakat penutur tertentu 

pindah ke tempat baru yang berbeda bahasa. Dan pendatang baru ini harus menyesuaikan diri 

dengan ‘menanggalkan’ bahasanya sendiri, lalu menggunakan bahasa penduduk setempat dan 

terjadi selama beberapa generasi.  

Sumarsono dan Partana (2002) mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan 

pergeseran bahasa (language shift) yaitu: migrasi atau perpindahan penduduk, faktor ekonomi, 

dan faktor pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pergeseran Bahasa dan pemertahanan 
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Bahasa merupakan salah satu penyebab dari kesamaan aksara di beberapa Negara di Asia Timur. 

Tetapi karena kemajuan suatu bangsa saat ini hanzi dan kanji mengalami beberapa perubahan 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Negara. 

Dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa aksara Cina dan aksara Jepang memiliki 

beberapa kesamaan bentuk dan makna akan tetapi berbeda bunyi, beberapa contoh dibawah ini: 

Hanzi/Kanji Makna Cara Baca China Cara Baca Jepang 

一 Satu Yī' Ichi 

二 Dua Èr Ni 

三 Tiga Sān San 

四 Empat Sì Yon/shi 

五 Lima Wǔ Go 

六 Enam Liù Roku 

七 Tujuh Qī Nana/shici 

八 Delapan Bā Hachi 

九 Sembilan Jiǔ Kyū/ku 

十 Sepuluh Shí Jū 

家族 Keluarga  Jiāzú 

 

Kazoku  

兄弟 Saudara Xiōngdì 

 

Kyoudai 

油 Minyak Yōu Abura 

前菜  Makanan 

Pembuka 

Qián Caì Zensai  

  

Beberapa hanzi dengan kanji memang memiliki persamaan akan tetapi karena terjadi 

modernisasi bahasa China atau yang saat ini disebut aksara sederhana banyak hanzi yang tidak 

sama lagi dengan kanji, misalnya 孫 mago dalam bahasa Jepang merupakan aksara tradisional 

China dan telah berubah menjadi 孙 sun dalam bahasa China kedua aksara ini bermakna sama 

yaitu ‘cucu' aksara dibahasa China dikenal dengan sebutan aksara sederhana. Kanji pun 

mempunyai perubahan dalam cara penulisan dengan mengabungkan hiragana/katana dengan 

kanji misalnya untuk penyebutan ibu dalam bahasa Jepang adalah お母さん / 母 okaasan/haha 

merupakan gabungan kanji, hiragana dan katanana sedangkan aksara 母 mu dalam hanzi juga 

bermakna ibu dan dituliskan dengan aksara 母亲 muqin. Jadi tidak hanya Aksara China yang 

mengalami beberapa perubahan akan tetapi aksara Jepang juga mengalami hal yang sama. Hal 

ini menjadi salah satu kesulitan yang dialami Mahasiswa dalam mempelajari kedua aksara ini. 

Untuk Cara penulisan kedua aksara adalah sama dan keduanya pun menggunakan guratan 

sebagai panduan penulisan. 
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Sedangkan mempelajari Guratan atau cara penulisan aksara memudahkan pelajar untuk 

mempelajari menulis aksara. Di Universitas Darma Persada yang merupakan Universitas 

pertama trilingual yaitu mempelajari 3 bahasa asing sekaligus di setiap fakultas menyebabkan 

Mahasiswa Fakultas Sastra Jurusan Sastra Jepang di semester 7 dan 8 diharuskan mempelajari 

bahasa Cina, dalam mata kuliah Bahasa Cina 1 dan 2. Mahasiswa tersebut sebelumnya sudah 

memiliki dasar pengetahuan kanji dan penulisan guratan sehingga ketika mempelajari hanzi 

mereka lebih mudah,  Mahasiswa hanya mengalami kesulitan pengucapan karena dibahasa China 

mempunyai lafal yang tidak sama dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang serta bahasa Cina 

memiliki 4 buah nada bahasa. 

 Kesamaan penulisan guratan dan beberapa kanji yang dipelajari membuat Mahasiswa 

lebih mudah menghafal aksara dan membuat frase, Mahasiswa hanya perlu mempelajari tata 

bahasa yang berbeda dikedua bahasa tersebut, misalnya dalam mempelajari keluarga kesamaan 

radikal/guratan 男 dan 女 yang melambangkan makna pria dan wanita misalnya dalam bahasa 

China terdapat 妈妈 māma ‘mama’，姐姐jĭejie ‘kakak perempuan’，妹妹mèimei ‘adik 

perempuan’, ketiga aksara tersebut melambangkan wanita dan ditampilkan dengan aksara yang 

sama 女. Aksara tersebut dibahasa Jepang juga melambangkan wanita misalnya 妹妹 imoutu 

‘adik perempuan’.  

 Maka dalam pembelajaran dikelas trilingual hal seperti ini sangat memudahkan 

mahasiswa dalam belajar kedua bahasa mereka tidak perlu lagi mempelajari secara khusus cara 

penulisan aksara mereka hanya perlu mempelajari cara baca saja sesuai dengan bahasa yang 

telah dipelajari. Sehingga metode pembelajaran yang dipergunakan dikelas hanya pembelajaran 

yang menekankan pada cara baca dan pembentukan frase dan menggunakan metode berbasis 

tugas serta latihan pendekatan pembelajatan adalah pendekatan kontekstual disesuaikan dengan 

kenyataan Mahasiswa dilapangan, inkuiri dan penilaian autentik.  

 Fokus pembelajaran bahasa Cina di Jurusan Sastra Jepang adalah lafal/berbicara, tata 

bahasa dan komposisi. Pembelajaran kemampuan membaca dan menulis tidak terlalu ditekankan 

Mahasiswa berlatih membedakan perbedaan cara baca kedua aksara dirumah, dan di kelas 

mereka lebih banyak mempelajari berbicara bahasa Mandarin dan pemaknaan suatu teks bacaan. 

Kompetensi dasar yang diharapkan dalam mempelajari bahasa Cina adalah dapat berbicara, 

membaca dan menulis bahasa Cina dengan kompetensi pengguasaan 800 aksara Han.  

 Pembelajaran bahasa Cina di Jurusan Sastra Jepang Unsada bertujuan membekali 

mahasiswa kemampuan berbahasa Asing selain Inggris dan Jepang sesuai dengan visi misi 

Universitas yaitu Universitas pertama yang menerapkan trilingual, sehingga para lulusan akan 

mempunyai kemampuan berbahasa yang baik dan tepat sesuai dengan kemajuan dunia saat ini. 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

823 
 
 

  

D. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

Mempelajari perbedaan dan persamaan kedua aksara ini pengajar akan memperoleh 

informasi tentang kemampuan mahasiswa dalam menguasai hanji dan kanji. Informasi ini dapat 

dimanfaatkan untuk memperbarui kurikulum, memperbaiki kompetensi dosen, dan 

meningkatkan kualitas program perkuliahan. Informasi hasil penelitian ini akan memudahkan 

para dosen dalam mengajarkan hanji dan kanji kepada mahasiswa dan dalam merencanakan serta 

melaksanakan proses perkuliahan. Pada akhirnya, para dosen akan dipermudah dalam proses 

evaluasi hasil belajar. Mahasiswapun akan memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hanji 

dan kanji dipahami dan dipelajari untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Pada 

akhirnya, mahasiswa akan mampu meningkatkan keempat keterampilan berbahasa mereka.

 Kanji dan Hanzi tidak sepenuhnya sama saat ini karena di Cina menggunakan aksara 

sederhana sedangkan di Jepang terdapat penggunaan kanji yang digabungkan dengan 

hiragana/katana  hal ini dilakukan untuk membedakan kedua bahasa tersebut akan tetapi mereka 

tetap mempertahankan aksara sebagai cara penulisan, aksarapun digunakan sebagai simbol 

tulisan di Asia Timur. 

 

2. Saran 

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengetahui apakah di negara lain di 

Asia Timur juga mempertahankan aksara sebagai cara penulisan.  
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Abstract 

 

Pragmatic competence plays important role in cross-cultural or social communication. One of the 

speech act strategies is refusal speech act in which the utterance is spoken to perform the action of 

refusing. The current study was an attempt to investigate the similarities and differences in using 

the speech act of refusing used by English education students from different cultural 

backgrounds. The respondents of this study were English education students from different 

cultural backgrounds namely ethnic group of Sundanese, Javanese, and Padangese. There were 30 

English education students of Faculty of Teacher Training and Education (FKIP), Indonesia Open 

University (Universitas Terbuka)  participated in this research. They were from the Unit of 

Distance Learning Program Open University (UPBJJ-UT) Bandung, Serang, Yogyakarta, 

Semarang and Padang.  Those five UPBJJ-UT were chosen by assuming that they represented 

three different cultural background in which Bandung and Serang represented Sundanese tribe, 

Yogyakarta and Semarang represented Javanese tribe and  Padang represented Padangese tribe. 

The data was gathered by discourse completion questionnaire. Both quantitative and qualitative 

data analytic methods were used for analyzing the questionnaire. On the whole, the research 

findings revealed that refusing speech act realization used by participants from different cultural 

background were various but there was no prominent difference between them. They employed 

many similar categories to express their refusing speech act. In this case different cultural 

background didn’t become strong factor that influenced the realization of refusing speech act. 

 

Keywords: speech acts, refusing, different, cultural background 

 

A. Pendahuluan 

 Tingkat tutur dapat juga dilihat dalam ranah pragmatig, sehingga konteks tutur yang 

meliputi penutur, lawan tutur, pokok pembicaraan, tempat bicara, suasana bicara, tujuan dan 

sebagainya sangat penting. Dalam pemakaian bahasanya, setiap penutur akan selalu 

memperhitungkan kepada siapa ia bicara, di mana, mengenai hal apa dan dalam suasana seperti 

apa. Dengan demikian tempat bicara akan menentukan cara pemakaian bahasa penutur. 

Demikian pula pokok pembicaraan dan situasi bicara akan memberikan warna terhadap 

pembicaraan yang sedang berlangsung. Keseluruhan peristiwa pembicaraan dengan segala faktor 

serta peranan  di dalam peristiwa tersebut, dikenal dengan peristiwa tutur atau speech event. Jika 

peristiwa tutur (speech event) merupakan gejala sosial yang di dalamnya terdapat interaksi antar 

penutur, dalam situasi tertentu dan tempat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, maka tindak 

tutur atau speech act lebih cenderung sebagai gejala individual, bersifat psikologis dan 

ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu. 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

826 
 
 

 Tindak tutur dapat diidentifikasi melalui verba performatif yang dinyatakan secara 

eksplisit, maupun melalui kekuatan ilokusi ujaran yang dilihat menurut situasi mental partisipan, 

dan menurut situasi interaksi yang dihasilkan oleh tindak tutur. Selain itu karakteristik umum 

tindak tutur dapat dilihat pula melalui struktur umum urutan tindak tutur. 

 Tidak ada tindak tutur yang dilaksanakan secara terpisah, dan tidak ada tindak tutur yang 

mengikuti satu sama lain dalam urutan arbitrer. Konsep paling penting untuk berhubungan 

dengan tindak tutur adalah adanya giliran, gerakan, pola tindak tutur. Pada saat seorang 

partisipan berbicara dalam percakapan, dikatakan ‘dia mengambil giliran’. Sedangkan konsep 

gerakan untuk menunjukkan fungsi tindak tutur untuk meneruskan wacana. Orang dapat 

membedakan antara tindakan memulai, berreaksi dan melanjutkan tindakan. Pola tindak tutur 

yang penting berupa pasangan berurutan seperti tanya-jawab, usulan-pertimbangan, pembukaan-

penutupan percakapan.  

 

B. Landasan Teori 

1. Tindak Tutur 

 Dalam masyarakat Indonesia yang multibahasa, pemilihan bahasa  merupakan masalah 

yang kompleks. Pada situasi kebahasaan seperti itu terdapat bebeberapa bahasa yang hidup 

berdampingan dan dipakai dalam interaksi sosial. Setiap anggota masyarakat mau tidak mau 

harus memilih bahasa atau ragam bahasa untuk dipakai dalam interaksi tertentu. Pemilihan 

bahasa atau ragam bahasa itu tidak bersifat acak, melainkan harus mempertimbangkan berbagai 

faktor, seperti siapa yang berbicara, kepada siapa, tentang topik apa, di mana peristiwa tutur itu 

berlangsung. Seorang penutur harus berhati-hati di dalam melakukan strategi pemilihan bahasa 

pada suatu peristiwa tutur. Sekurang-kurangnya ia harus memperhatikan dua hal, yaitu status 

sosial (dimensi vertikal) dan keakraban (dimensi horisontal) mintra tutur sebab ketidaktepatan 

peilihan bahasa penutur terhadap lawan tutur sering menimbulkan ketidakenaan dalam 

komunikasi atau komunikasi menjadi tidak lancar. Misalnya, lawan tutur yang merasa lebih 

tinggi tingkat sosialnya daripada penutur akan merasa tersinggung atau merasa kurang dihormati 

apabila si penutur menggunakan ragam yang terlalu rendah. Pada peristiwa seperti mungkin 

berakibat lawan tutur tidak menanggapi dan mengganggapnya sebagai orang yang sombong dan 

tidak tahu diri. 

 Tindak tutur merupakan sebuah analisis pragmatik yang  mengkaji bahasa dari aspek 

pemakaiannya. Leech (1981) menyatakan bahwa pragmatic mempelajari maksud ujaran, 

menanyakan apa yang seseorang maksudkan dengan suatu tindak tutur dan mengaitkan makna 

dengan siapa berbicara kepada siapa, di mana, bilamana, bagaimana. Tindak tutur merupakan 
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entitas yang bersifat sentral di dalam pragmatik dan juga merupakan dasar bagi analisis topik-

topik lain di bidang ini seperti peranggapan, perikutan, implikatur percakapan, prinsip kerjasama 

dan prinsip kesopanan (Ardianto, 2011). 

 Leech (1981) mengemukakan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam bertindak 

tutur yaitu: (1) penutur dan petutur yang berkaitan dengan usia, latar belakang sosial ekonomi, 

jenis kelamin dan tingkat keakraban dan sebagainya, (2) konteks tuturan yang berkaitan dengan 

aspek fisik atau setting social yang relevan dari tuturan bersangkutan, dan (3) tujuan tuturan, 

yaitu bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur dan dilatarbelakangi oleh maksud dan 

tujuan tertentu. Dalam hubungan ini, bentuk tuturan yang bermacam-macam itu dapat digunakan 

untuk menyatakan maksud yang sama atau sebaliknya, berbagi macam maksud dapat diutarakan 

dengan tuturan yang sama. 

 

2. Tindak Tutur Penolakan 

 Penolakan merupakan salah satu bentuk dari tindak tutur. Tindak tutur penolakan 

merupakan respon negatif dari sebuah tawaran, permintaan, undangan dan lain sebagainya 

(Khatani, 2005). Menurut Aziz (2002) seperti yang dikutip oleh Afiyani (2012) penolakan 

merupakan tindakan yang memperlihatkan ketidakbisaan atau ketidakinginan seseorang untuk 

melakukan apa yang dinginkan orang baik diungkapkan secara jujur maupun tidak. Masih dalam 

Afiyani (2012), Aziz lebih lanjut menjelaskan bahwa tindak tutur menolak dapat dipandang 

sebagai sebuah pertuturan yang merupakan reaksi dari seorang mitra tutur terhadap berbagai 

bentuk perintah (directives)dari seorang penutur, baik itu perintah biasa (commands), permintaan 

(requests), undangan (invitations), atau larangan (prohibitions). 

 Setiap tindak tutur, baik itu tindak tutur permintaan maaf maupun tindak tutur penolakan 

terdapat norma sosial yang harus diperhatikan yaitu tuturan kesantunan (politeness). Artinya, 

dalam setiap tindak tutur, penutur maupun mitra tutur diharapkan memperhatikan prinsip-prinsip 

kesantunan dalam masyarakat dimana dia berada. Ketika melakukan penolakan kita sedapat 

mungkin menghindari tuturan yang dapat membuat orang lain malu atau tidak nyaman. 

 

3. Bahasa dan Budaya 

 Bahasa, berpikir dan berbudaya itu saling berkaitan dalam hidup manusia berbahasa 

adalah menyampaikan pikiran atau perasaan dari orang yang berbicara mengenai sesuatu hal 

dalam kehidupan berbudaya. Maka sebelum berbahasa terdapat proses berpikir dan hasil proses 

berpikir itu dipergunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan berbudaya. Menurut teori 

Wilhelm Von Humboldt  dalam Brown berpendapat bahwa pandangan hidup dan budaya suatu 

masyarakat ditentukan oleh bahasa masyarakat itu sendiri. Jadi, bahasa yang sudah ditetapkan 
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oleh masyarakat tertentu akan menjadi sebuah pandangan hidup atau identitas suatu budaya 

masyarakat itu sendiri.  

 Teori Jean Piaget dalam Brown berbeda, Piaget berpendapat bahwa bahasa terbentuk 

karena ada yang membentuk yaitu berupa proses berpikir. Tanpa proses berpikir, bahasa tidak 

akan pernah ada, sehingga proses kemunikasi dalam budaya tidak akan terwujud secara 

maksimal. Dalam hal ini berarti perilaku berbahasa yang sudah ada dalam pemikiran manusia itu 

sendiri bisa juga dianggap sebagai bahasa yang terdapat dari nurani manusia itu sendiri. 

 Budaya adalah media manusia, ada aspek tidak ada kehidupan manusia yang tidak 

tersentuh dan diubah oleh budaya. itu adalah aspek paling dipelajari dari budaya yang 

mempengaruhi perilaku dengan cara yang terdalam dan paling halus. Defenisi budaya adalah 

gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan peranti yang mencirikan sekelompok orang dalam 

sebuah periode waktu tertentu. Menurut Matsumoto  dalam Brown (2000) mengatakan budaya 

sebagai sebuah sistem aturan yang dinamis, eksplisit dan implisit, yang dibangun oleh 

kelompok-kelompok untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Disini melibatkan sikap, 

nilai, keyakinan, norma, dan perilaku yang dianut bersama oleh sebuah kelompok tetapi dijaga  

secara  berbeda oleh setiap unit spesifik di dalam kelompok yang bersangkutan, 

dikomunikasikan lintas generasi, relatif stabil tetapi mempunyai peluang untuk berubah seiring 

waktu.  

 Begitu pula halnya pada ketiga budaya yang menjadi responden pada peneltian ini yaitu 

budaya Sunda, Jawa, dan Minang. Ketiganya memiliki latar budaya yang berbeda sehingga 

sangat mungkin bahasa atau tindak tutur yang digunakan oleh ketiga budaya tersebut berbeda 

satu sama lain. Dalam hal tindak tutur penolakan, menurut Aziz (2012) penutur masyarakat 

Sunda cenderung ‘halus’ dalam realisasi menolak sehingga terkesan kelugasan dibuat tidak 

begitu jelas. Sedangkan mengenai penutur berbudaya Jawa lebih lanjut Aziz memaparkan bahwa 

adanya kencederungan kelugasan dalam menuturkan sebuah penolakan yaitu dengan langsung 

mengatakan tidak.atau sejenisnya namun tetap disertai kata pelembut seperti maaf. Terkait 

dengan penutur masyarakat budaya Minang, Revita, dkk (2007) menjelaskan bahwa penutur 

masyarakat budaya Minang cenderung bertutur implisit. Mereka sangat memperhatikan 

fenomena kebahasaan dalam bertutur. Lebih jauh Revita menjelaskan ada kemungkinan 

persamaaan tindak tutur yng digunakan oleh setiap penutur dengan latar belakang budaya 

berbeda pada realisasi yang bersifat umum. 

 

 

 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

829 
 
 

C. Metodologi Penelitian 

 Responden penelitian ini adalah mahasiswa program studi  pendidikan bahasa Inggris 

FKIP-UT yang berasal dari Unit Program Belajar Jarak jauh - Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) 

Bandung, Serang, Yogyakarta, Semarang dan Padang. Kelima UPBJJ-UT itu dipilih dengan 

asumsi kelima UPBJJ-UT tersebut mewakili tiga kelompok suku budaya yang berbeda.Bandung 

dan Serang mewakili suku Sunda, Yogyakarta dan Semarang mewakili suku Jawa, dan Padang 

mewakili suku Minang. 

 Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik kuesioner berupa Tes Melengkapi 

Wacana (DCT, Discourse Completion Test) dalam bahasa Inggris yang diberikan kepada 

responden.Tes ini memaparkan beberapa situasi berbeda dalam bentuk wacana dimana 

responden diminta untuk melengkapi bagian tes tersebut dengan merespon situasi yang 

diberikan.Pada penelitian ini Discourse Completion (DCT) yang digunakan dimodifikasi 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia negara dimana responden berasal. 

 Tes Melengkapi Wacana (Discourse Completion Test, DCT) yang digunakan untuk 

mengetahui penggunaan realisasi tindak tutur penolakan penelitian ini memakai formula 

semantik (strategi) yang dirumuskan oleh Beebe, Takahashi & Uliss-Weltz (1990) yang dikutip 

oleh Sattar, dkk (2012). Beebe dkk, membagi empat jenis penolakan yaitu permintaan (request), 

penawaran (offer), undangan/ajakan (invitation), dan saran (suggestion).Beebe dan kawan-kawan 

membagi dua kategori yaitu penolakan langsung (direct refusal) dan penolakan tidak langsung 

(indirect refusal). Berikut formula semantik penolakan yang dirumuskan oleh Beebe, dkk. 

(1990). 

1. Penolakan Langsung (Direct Refusal), meliputi: 

1. Langsung mengatakan tidak (Flat), misalnya, “No” 

2. Mengungkapkan ketidaksanggupan (negative ability), misalnya” I don’t think 

so”, “I can’t”, “I don’t think I can make it” 

2. Penolakan Tidak Langsung (Indirect Refusal), meliputi: 

1. Memberikan alasan (reason), misalnya, “I’m not feeling well” 

2. Penolakan halus (mitigated refusal), misalnya, “I don’t think it’s possible”, I 

wouldn’t be able to attened”. 

3. Menawarkan alternative (alternative), misalnya, “What if We ….”,” I’d 

rather….”, “I will find somebody to help you carrying your things” 

4. Menghindar (avoidance), misalnya, “I’ll think about it” 

5. Menyatakan penyesalan (regret), misalnya, ”I’m very sorry…..”. 

6. Menyatakan pengandaian (wish), misalnya, “I wish I can do it….” 

7. Memberikan penjelasan (explanation), misalnya, “I want to leave now” 

8. Menerima tapi nanti (future acceptance), misalnya, “I can help you tomorrow 

after final exam 
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D. Hasil Penelitian and Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

 Seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

realisasi tindak tutur  penolakan yang digunakan oleh mahasiswa FKIP-UT Program Studi 

Pendidikan Bahasa Ingggris dengan latar belakang suku budaya berbeda yaitu suku Jawa, Sunda, 

dan Minang. Berikut adalah data hasil dari realisasi tindak tuutr penolakan terhadap masing-

masing situasi yang digunakan oleh responden mahasiswa S1 program studi Pendidikan Bahasa 

Inggris FKIP-UT yang memiliki latar belakang budaya berbeda yaitu  berasal dari suku Jawa, 

Sunda, dan Minang.  

Tabel 1. Frekuensi Penggunaan Realisasi Penolakan pada Situasi 1 

(You always take notes when you are attending your classes.  One of your lazy friends 

wants to borrow your notes. How do you say to refuse it?) 

  

Situasi 1 pada realisasi tindak tutur penolakan menggambarkan tentang penolakan 

memberikan pinjaman buku catatan. Sebaran frekuensi penggunaan realisasi pada situasi ini 

relatif merata pada responden yang berasal dari ketiga suku budaya berbeda tersebut. Realisasi 

menyatakan penyesalan (regret) + memberikan penjelasan (explanation) digunakan oleh 

mayoritas responden bersuku Jawa yaitu sebanyak 60%.  Sementara responden berasal dari suku 

Realisasi Jawa Sunda Minang Contoh Realisasi (Tuturan) 

 N % N % N %  

Menyatakan penyesalan (regret)   1 10    

Menyatakan penyesalan (regret) + 

Mengungkapkan ketidaksanggupan 

(negative ability) 

1 10 1 10 2 20 I’m sorry, I can’t 

Menyatakan penyesalan (regret) + 

Mengungkapkan ketidaksanggupan 

(negative ability)+ Memberikan 

penjelasan (explanation) 

1 10   1 10 I’m sorry, I can’t borrow it to 

you. I have to learn it 

Menyatakan penyesalan (regret) + 

Memberikan penjelasan (explanation) 

6 60 2 20 1 10 Sorry, I can’t borrow it to 

you. I’m going tom use it for 

studying 

Menyatakan penyesalan (regret) + 

Memberikan alasan (reason) 

  2 20 1 10 I’m sorry, I have to read my 

note again at home for a 

review lesson today 

Menyatakan penyesalan (regret) + 

Penolakan halus (mitigated refusal) 

  2 20   Sorry, my note is not 

complete, so you can borrow 

to someone else 

Memberikan penjelasan (explanation) 2 20 1 10 2 20 My book is being borrowed by 

another friend 

Penolakan halus (mitigated refusal)   1 10 2 20 I would really like to help but 

I must finish mine 

Memberikan penjelasan (explanation) 

+ Menawarkan alternative 

(alternative) 

    1 10 I still need it, you can borrow 

to others 

Total 10 100 10 100 10 100  
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Sunda dan Minang yang masing-masingnya hanya menggunakan sebanyak 20% suku Sunda dan 

10% suku Minang.  

 Realisasi selanjutnya yang juga digunakan responden dari ketiga suku budaya berbeda itu 

adalah hanya memberikan penjelasan (explanation) yang digunakan oleh 20% mahasiswa 

bersuku Jawa, 10% bersuku Sunda, dan 20% bersuku Minang. Responden dari ketiga suku 

budaya berbeda tersebut juga menggunakan realisasi menyatakan penyesalan (regret) + 

mengungkapkan ketidaksanggupan (negative ability)  yang digunakan oleh 10% mahasiswa 

bersuku Jawa dan Sunda, dan 20% digunakan oleh mahasiswa bersuku Minang. Sedangkan 

realisasi lainnya yang digunakan oleh mahasiswa dari ketiga budaya berbeda tersebut dengan 

sebaran yang variatif seperti yang tertera pada tabel 1 di atas. 

Tabel 2. Frekuensi Penggunaan Realisasi Penolakan pada Situasi 2 

(A book sales man comes to your school and offers you a textbook to be used for your subject. 

You refuse the offer because you have already had a textbook used for your subject. What 

would you say to the man?) 

  

 

Situasi 2 menggambarkan terntang penolakan terhadap penjual yang menawarkan buku 

teks. Terdapat dua realisasi penolakan yang digunakan oleh responden dari semua suku budaya, 

yaitu  menyatakan penyesalan (regret) + memberikan penjelasan (explanation) yang digunakan 

oleh 60% responden mahasiswa bersuku Jawa, 30% bersuku Sunda, dan 20% bersuku Minang 

dan memberikan penjelasan (explanation) digunakan oleh 10% mahasiswa bersuku Jawa, 30% 

mahasiswa bersuku Sunda, dan 50% mahasiswa bersuku Minang.  

 Realisasi selanjutnya yang digunakan oleh para responden dalam merespon situasi 2 ini 

adalah penolakan halus (mitigated refusal) yang digunakan oleh 20% mahasiswa bersuku Jawa, 

dan 10% mahasiswa bersuku Minang. Realisasi lainnya yang digunakan yaitu menyatakan 

Realisasi Jawa Sunda Minang Contoh Realisasi (Tuturan) 

 N % N % N %  

Menyatakan penyesalan (regret) + 

Memberikan penjelasan (explanation) 

6 60 3 30 2 20 Sorry, I have already had a 

textbook used for my subject 

Memberikan penjelasan (explanation) 1 10 3 30 5 50 Sorry, I have already had a 

textbook used for my subject 

Penolakan halus (mitigated refusal) 2 20   1 10 Well, actually I like this 

book, but I have alrady had it 

Menyatakan penyesalan (regret) + 

Menerima tapi nanti  (future 

acceptance) 

1 10 1 10   I’msorry Sir, I have already 

had the book, may be next 

time I’ll take it Sir 

Memberikan penjelasan (explanation) 

+  Mengungkapkan ketidaksanggupan 

(negative ability) 

  3 30   Thank you for offering,  but 

I’ve alrady had it, so I can’t 

buy it 

Langsung mengatakan tidak (Flat) + 

Memberikan penjelasan (explanation) 

    2 20 No. Thanks Sir, I have had 

the textbook 

Total 10 100 10 100 10 100  
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penyesalan (regret) + menerima tapi nanti  (future acceptance) yang digunakan oleh 10% 

mahasiswa bersuku Jawa dan 10% mahasiswa bersuku Sunda, memberikan penjelasan 

(explanation) + mengungkapkan ketidaksanggupan (negative ability) yang hanya digunakan oleh 

mahasiswa bersuku Sunda dengan persentase 30%, dan realisasi langsung mengatakan tidak 

(Flat) + memberikan penjelasan (explanation) yang hanya digunakan oleh mahasiswa Minang 

sebesar 20%. 

Tabel 3. Frekuensi Penggunaan Realisasi Penolakan pada Situasi 3 

(Your headmaster asks you to work overtime on Sunday, but Sunday is your day off and 

you have a plan to go with your family on that day. How do say to your head master to 

refuse it?) 

Realisasi Jawa Sunda Minang Contoh Realisasi (Tuturan) 

 N % N % N %  

Memberikan penjelasan (explanation) 2 20 1 10 3 30 I have a plan to go with my 

family on that day 

Memberikan penjelasan (explanation) + 

Menawarkan alternative (alternative) 

    1 10 I have a plan to go with my 

family. How about another 

day? 

Menyatakan penyesalan (regret) + 

Mengungkapkan ketidaksanggupan 

(negative ability) 

    2 20 I’m really sorry, I can’t 

Menyatakan penyesalan (regret) + 

Mengungkapkan ketidaksanggupan 

(negative ability)+ Memberikan 

penjelasan (explanation) 

3 30 1 10 1 10 I’m very sorry,  I can’t work 

on Sunday because I have a 

plan to go with my family on 

that day 

Menyatakan penyesalan (regret) + 

Memberikan penjelasan (explanation) 

5 50 4 40 3 30 I’m really sorry. I have 

something to do on that day. 

I have planned it a week ago 

Menyatakan penyesalan (regret) + 

Memberikan penjelasan (explanation) + 

Menawarkan alternative (alternative) 

  3 30   I’m sorry Sir, I have a plan 

to go with my family on 

Sunday, but I can ask my 

friend to work overtime on 

that day 

Menyatakan penyesalan  

(regret) + Memberikan penjelasan 

(explanation) + Menerima tapi nanti 

(future acceptance) 

  1 10   I’m so sorry, On Sunday, I 

and my family are going to 

my grandfather’s house. Next 

time I’ll do it if  I have no 

plan with my family 

TOTAL  10 10

0 

10 10

0 

10 100  

  

 Tabel 3 memperlihatkan sebaran frekuensi penggunaan realisasi situasi 3 yang 

mengetengahkan tentang penolakan untuk bekerja di hari libur. Realisasi menyatakan penyesalan 

(regret) + memberikan penjelasan (explanation) banyakdigunakan oleh responden dari ketiga 

suku. Sebanyak 50% mahasiswa bersuku Jawa menggunakan realisasi tersebut, sementara 

sebanyak 40% mahasiswa bersuku Sunda juga menggunakan realisasi tersebut dan sebanyak 

30% mahasiswa bersuku Minang menggunakan realisasi itu.  
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 Realisasi selanjutnya yang digunakan oleh responden dari ketiga suku budaya berbeda 

tersebut adalah memberikan penjelasan (explanation). Realisasi ini digunakan oleh 20% 

mahasiswa bersuku Jawa, 10% bersuku Sunda, dan 30% bersuku Minang. Selain itu, realisasi 

menyatakan penyesalan (regret) + mengungkapkan ketidaksanggupan (negative ability)+ 

memberikan penjelasan (explanation) juga digunakan oleh responden dari semua suku dengan 

sebaran 30% digunakan mahasiswa bersuku Jawa, dan 10%  masing-masing digunakan oleh 

mahasiswa bersuku Sunda dan Minang. Variasi penggunaan realisasi terhadap situasi 3 ini dapat 

terlihat pada tabel 3 di atas dimana sebaran penggunaan realisasi sangat variatif digunakan oleh 

responden dari ketiga suku.  

Tabel 4. Frekuensi Penggunaan Realisasi Penolakan pada Situasi 4 

(You are studying together at your friend’s home. Your friends’ mother offers you an ice 

cream; you refuse it because you’re having a cough. What would you say to her?) 

  

Situasi 4 menggambarkan penolakan tawaran ibu dari seorang teman untuk memakan ice 

cream. Tabel 4 di atas menunjukkan terdapatnya sebuah realisasi yang mendominasi 

penggunaannya oleh responden dari ketiga suku budaya yaitu realisasi penolakan halus 

(mitigated refusal)) + memberikan penjelasan (explanation). Realisasi ini digunakan mayoritas 

oleh 60% mahasiswa bersuku Jawa, 60 % mahasiswa bersuku Sunda, dan 50% mahasiswa 

bersuku Minang. Dua realisasi selanjutnya yang juga digunakan oleh responden dari ketiga suku 

budaya berbeda tersebut adalah realisasi memberikan penjelasan (explanation) yang digunakan 

oleh 20% responden bersuku Jawa, 20% responden bersuku Sunda dan 10% responden bersuku 

Minang dan realisasi langsung mengatakan ‘tidak’ (Flat) + memberikan penjelasan (explanation) 

yang digunakan oleh 20% responden bersuku Jawa dan Sunda, dan 20% oleh responden bersuku 

Minang. Sementara itu, realisasi lainnya adalah menyatakan penyesalan (regret) + 

mengungkapkan ketidaksanggupan (negative ability) yang hanya digunakan oleh 20% 

mahasiswa bersuku Minang.  

 

Realisasi Jawa Sunda Minang Contoh Realisasi (Tuturan) 

 N % N % N %  

Memberikan penjelasan (explanation) 2 20 2 20 1 10 Thanks Mam, but I’m having 

a cough 

Menyatakan penyesalan (regret) + 

Mengungkapkan ketidaksanggupan 

(negative ability) 

    2 20 I’m terribly sorry, I can’t 

Langsung mengatakan ‘tidak’ (Flat) + 

Memberikan penjelasan (explanation) 

2 20 2 20 2 20 No, thank you, Mam. I’m 

having a cough 

Penolakan halus (mitigated refusal)) + 

Memberikan penjelasan (explanation) 

6 60 6 60 5 50 Thank you Mam, I really like 

ice cream, but I’m having a 

bad cough 

Total 10 100 10 100 10 100  
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Tabel 5. Frekuensi Penggunaan Realisasi Penolakan pada Situasi 5 

(A travel agency offers you and your family to join their trip to Bali on the coming holiday. You 

refuse it because you have another plan to do in your holiday. What will you say to refuse it?) 

 

Realisasi Jawa Sunda Minang Contoh Realisasi (Tuturan) 

 N % N % N %  

Memberikan penjelasan 

(explanation) 

1 10   3 30 I’m afraid, I have something 

else to do 

Langsung mengatakan ‘tidak’ (Flat) 

+ Memberikan penjelasan 

(explanation) 

1 10     No, thanks. I have another 

plan 

Menerima tapi nanti (future 

acceptance)+ Memberikan 

penjelasan (explanation) 

1 10     It’s ok for the next holiday not 

now, because I have another 

plan for this holiday 

Langsung mengatakan ‘tidak’ (Flat) 

+ Mengungkapkan ketidaksanggupan 

(negative ability)+ Memberikan 

penjelasan (explanation) 

    1 10 I’m sorry, I can’t. I have 

something to do on the 

coming holiday 

Menyatakan penyesalan (regret) + 

Mengungkapkan ketidaksanggupan 

(negative ability)+ Memberikan 

penjelasan (explanation) 

2 20     No, I can’t. I have another 

plan to do for my holiday 

Menyatakan penyesalan (regret) + 

Memberikan penjelasan 

(explanation) 

2 20 5 50 3 30 Sorry, I refuse to join the trip 

to Bali on the comong holiday 

because I have another 

holiday plan with my family 

Penolakan halus (mitigated refusal)) 

+ Memberikan penjelasan 

(explanation) 

3 30 4 40 3 30 I really want to go to Bali but 

I have another plan in my 

holiday 

Penolakan halus (mitigated refusal)) 

+ Menerima tapi nanti (future 

acceptance) 

  1 10   It will be fun I think, but I 

have another plan on the 

coming holiday. Next holiday 

I’ll join your trip 

Total 10 100 10 100 10 100  

  

Situasi 5 menggambarkan tentang penolakan terhadap penawaran paket liburan. Seperti 

yang terlihat pada tabel 5 di atas, terdapat dua realisasi yang digunakan oleh responden 

mahasiswa dari ketiga suku budaya yaitu pertama, realisasi menyatakan penyesalan (regret) + 

memberikan penjelasan (explanation) yang digunakan oleh 20% mahasiswa bersuku Jawa, 50% 

mahasiswa bersuku Sundu dan 30% mahasiswa bersuku Minang.Kedua, adalah realisasi 

penolakan halus (mitigated refusal) + memberikan penjelasan (explanation )yang  digunakan 

oleh mahasiswa bersuku Jawa sebanyak 30%, suku Sunda sebanyak 40% dan Minang sebanyak 

30%.  

 Penggunaan realisasinya lainnya tersebar secara variatif oleh masing-masing suku. 

Misalnya, realisasi memberikan penjelasan (explanation) digunakan oleh 10% mahasiswa 

bersuku Jawa, dan 30% bersuku Minang. Sementara itu, realisasi langsung mengatakan ‘tidak’ 

(Flat) + memberikan penjelasan (explanation) realisasi menerima tapi nanti (future acceptance)+ 
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memberikan penjelasan (explanation) dan realisasi menyatakan penyesalan (regret) + 

mengungkapkan ketidaksanggupan (negative ability)+ memberikan penjelasan (explanation) 

hanya digunakan oleh mahasiswa bersuku Jawa dengan frekuensi pemakaian berturut-turut 

sebanyak 10%, 10%, dan 20% seperti tertera pada tabel 5.  

Tabel 6. Frekuensi Penggunaan Realisasi Penolakan pada Situasi 6 

(You are meeting at the office with your headmaster and other teachers. The meeting will 

end at 3 o’clock, but the headmaster asks you to stay at the office until 5 o’clock to help 

him/her finish some works. You refuse it, how do you say to her/him?) 

  

Situasi 6 menggambarkan penolakan membantu menyelesaikan pekerjaan. Tabel 6 

menunjukkan sebaran penggunaan realisasi yang sangat variatif oleh responden dari ketiga suku. 

Ada dua realisasi yang digunakan oleh responden dari ketiga suku berbeda tersebut yaitu 

realisasi memberikan penjelasan (explanation) digunakan oleh 20% responden bersuku Jawa, 20 

% bersuku Sunda, dan 30% responden bersuku Minangdan realisasi menyatakan penyesalan 

(regret) + memberikan penjelasan (explanation) yang digunakan oleh 40% mahasiswa bersuku 

Jawa, 40% bersuku Sunda, dan 30% bersuku Minang. Realisasi yang hanya digunakan oleh 

mahasiswa bersuku Jawa dan Minang adalahrealisasi menyatakan penyesalan (regret) + 

mengungkapkan ketidaksanggupan)yang digunakan oleh  20% mahasiswa bersuku Jawa dan 

30% mahasiswa bersuku Minang. Sementara itu, realisasi yang hanya digunakan oleh mahasiswa 

bersuku Jawa dan Sunda adalah menyatakan penyesalan (regret) + mengungkapkan 

ketidaksanggupan (negative ability) + memberikan penjelasan (explanation) yang masing-

masing frekuensi penggunaannya sebesar 20%.  

 Realisasi lainnya yang hanya digunakan oleh responden bersuku Sunda dan Minang 

adalah menyatakan penyesalan (regret) + memberikan penjelasan (explanation) + menerima tapi 

Realisasi Jawa Sunda Minang Contoh Realisasi (Tuturan) 

 N % N % N %  

Memberikan penjelasan (explanation) 2 20 2 20 3 30 I must go home early 

because my daughter is sick 

Menyatakan penyesalan (regret) + 

Mengungkapkan ketidaksanggupan 

(negative ability) 

2 20   3 30 I’m sorry, I think I can’t do 

it 

Menyatakan penyesalan (regret) + 

Mengungkapkan ketidaksanggupan 

(negative ability)+ Memberikan 

penjelasan (explanation) 

2 20 2 20   I’m sorry Sir, I can’t help 

you. I must go home now 

Menyatakan penyesalan (regret) + 

Memberikan penjelasan (explanation) 

4 40 4 40 3 30 Sorry Sir, I have to go home 

on time to see the doctor. 

Menyatakan penyesalan (regret) +  

Memberikan penjelasan (explanation) 

+ Menerima tapi nanti (future 

acceptance) 

  2 20 1 10 I’m sorry Sir, I have a plan 

to go with my family. May be 

next time I’ll help you Sir 

Total 10 100 10 100 10 100  
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nanti (future acceptance) yang digunakan oleh responden bersuku Sunda sebanyak 20%  dan 

10% oleh mahasiswa bersuku Minang seperti yang terlihat pada tabel 6 di atas. 

 

2. Pembahasan 

 Berdasarkan data yang ada secara umum dapat  terlihat bahwa realisasi menyatakan 

penyesalan (regret) + memberikan penjelasan (explanation)  merupakan realisasi yang paling 

sering digunakan oleh responden dari ketiga suku budaya Jawa, Sunda, dan Minang. Penggunaan 

realisasi (regret) + (explanation) hampir digunakan disetiap situasi dengan prosentasi yang 

cukup tinggi yaitu berkisar antara 10% hingga 60%. Penggunaan realisasi (regret) + 

(explanation) yang cukup tinggi  ini terjadi disituasi #1, #2, #3, #5, dan #6. Misalnya, pada  

situasi #2 sebanyak 60% persen responden bersuku Jawa, 30% responden bersuku Sunda, dan 

20% responden bersuku Minang menggunakan realisasi ini.  

 Sedangkan pada situasi #3, sebanyak 50% responden bersuku Jawa, 40% bersuku Sunda, 

dan 30% bersuku Minang memakai realisasi ini. Contoh lain dari banyaknya penggunaan 

realisasi (regret) + (explanation) ada pada situasi #6 dimana sebanyak 40% responden bersuku 

Jawa, 40% bersuku Sunda, dan 30% bersuku Minang menggunakan realisasi ini.  Frekuensi 

penggunaan realisasi (regret) + (explanation) yang cukup tinggi oleh responden dari ketiga 

budaya Jawa, Sunda, dan Minang tersebut memperlihatkan bahwa mereka berusaha untuk 

membuat mitra tutur tidak tersinggung atas penolakannya sehingga selain memakai ungkapan 

pelembut “I’m really sorry” mereka juga menjelaskan alasan penolakan mereka.  

 Alasan yang sama sebenarnya juga terjadi di situasi #4, dimana responden dari ketiga 

suku budaya Jawa sebanyak 65%, Sunda sebanyak 60%, dan Minang sebanyak 50% 

memberikan penjelasan atas penolakan mereka namun dengan penolakan halus  (mitigated 

refusal) dikarenakan  mitra tutur yang mereka hadapi adalah orang tua (dalam hal ini ibu) dari 

teman mereka. Pemakaian realisasi (mitigated refusal)+(explanation) oleh responden terhadap 

mitra tutur yang merupakan ibu dari teman mereka menunjukkan bahwa mereka sangat 

menghormati orang tua sehingga dalam bertutur kepada orang tua mereka berusaha untuk 

menuturkannya sehalus mungkin.  

 Penggunaan realisasi tunggal penjelasan (explanation) juga digunakan oleh responden 

dari ketiga suku budaya dalam mengungkapkan respon penolakan terhadap mitra tutur. Realisasi 

ini terdapat pada situasi #2, #3, #4, #5, dan #6.  Prosentase sebaran penggunaan realisasi 

(explanation)  oleh ketiga budaya berkisar antara 10% hingga 50%. Misalnya pada situasi #2, 

sebanyak 10% responden bersuku Jawa, 30% responden bersuku Sunda, dan 50% responden 

bersuku Minang menggunakan realisasi ini.  
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 Kemudian pada situasi #6, sebanyak 20% responden bersuku Jawa, 20% responden 

bersuku Sunda, dan 30% responden bersuku Minang menggunakan realisasi (explanation).  

Penggunaan penjelasan atas penolakan yang dilakukan terhadap mitra tutur  merupakan sebuah 

gambaran bahwa penutur ingin mengatakan betapa pentingnya acara atau kegiatan yang akan 

mereka lakukan yang waktunya bersamaan dengan apa yang diminta mitra tutur.  

 Realisasi selanjutnya yang juga digunakan oleh responden dari ketiga budaya Jawa, 

Sunda, dan Minang yaitu mengungkapkan ketidaksanggupan (negative ability) yang diikuti oleh 

realisasi lain seperti menyatakan penyesalan (regret), memberikan penjelasan (explanation) dan  

langsung mengatakan ‘tidak’ (Flat). Realisasi (negative ability) ini digunakan di seluruh situasi 

dengan berbagai kombinasi tadi. Misalnya pada situasi #1, realisasi  (negative ability) yang 

dikombinasikan oleh realisasi (regret )  digunakan oleh 10% responden bersuku Jawa, 10% 

bersuku Sunda, dan 20% bersuku Minang.  Contoh lain misalnya pada situasi #3, realisasi ini 

digunakan oleh 30% responden bersuku Jawa, 10% bersuku Sunda, dan 10% responden bersuku 

Minang dengan dikombinasikan oleh realisasi lain yaitu (regret) +(negative ability)+ 

(explanation). Kombinasi lainnya dari realisasi negative ability ini ada pada situasi #6 yaitu 

(regret) +(negative ability) yang digunakan oleh 20% responden bersuku Jawa, dan 30% 

responden bersuku Minang. Masih pada situasi #6,  realisasi (negative ability) yang 

dikombinasikan oleh realisasi (regret) +(negative ability)+ (explanation) digunakan oleh 20% 

responden bersuku Jawa, dan 20% responden bersuku Sunda.Walaupun frekuensi pemggunaan 

realisasi (negative ability) dan kombinasinya tersebar secara variatif pada seluruh situasi namun 

secara umum penggunaan realisasi ini oleh responden dari ketiga suku budaya berbeda 

menunjukkan bahwa mereka ingin memberikan jawaban secara langsung  atas penolakan mereka  

namun mereka pun ingin tetap menjaga kesantunan mereka dan juga perasaan lawan bicara 

mereka sehingga mereka menyertakan realisasi lainnya seperti regret  dan explanation.  

 Sementara itu, variasi penggunaan berbagai realisasi dengan kombinasi nya juga banyak 

digunakan oleh responden dari ketiga budaya Jawa, Sunda, dan Minang.  Misalnya, realisasi 

menawarkan alternative (alternative) yang dikombinasikan oleh realisasi memberikan penjelasan 

(explanation) seperti yang ada pada situasi #1 yang hanya digunakan oleh 10% responden 

bersuku Minang. Lalu realisasi  menyatakan penyesalan (regret) + memberikan penjelasan 

(explanation) + menawarkan alternative (alternative) pada situasi #3 yang digunakan oleh 10% 

responden bersuku Minang dan 30% responden bersuku Sunda.   

 Kemudian realisasi lainnya yang juga digunakan oleh responden adalah menerima tapi 

nanti  (future acceptance) juga dengan dikombinasikan oleh realisasi lainnya. Misalnya pada 

situasi #2 sebanyak 10% responden bersuku Jawa dan 10% responden bersuku sunda 
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menggunakan realisasi menyatakan penyesalan (regret) + menerima tapi nanti  (future 

acceptance). Contoh lainnya pada situasi #6 dimana realisasi future acceptance  dikombinasikan 

oleh realisasi (regret) +  (explanation)(future acceptance). Penggunaan realisasi (future 

acceptance) ini  oleh penutur dimaksudkan untuk ’melunakkan’ ungkapan penolakan kepada 

mitra tutur dengan menghindari menolak langsung. 

 

E. Kesimpulan   

 Berdasarkan data dan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pada realisasi tindak tutur 

permintaan maaf yang digunakan oleh mahasiswa S1 program Studi pendidikan Bahasa Inggris 

yang berasal dari tiga budaya  berbeda yaitu Jawa, Sunda, dan Minang bervariatif namun 

memilki kecenderungan yang sama baik dalam jumlah frekuensi maupun variasi realisasi yang 

digunakan. Realisasi Menyatakan penyesalan (regret) + memberikan penjelasan (explanation)  

secara mayoritas digunakan oleh responden dari ketiga suku budaya Jawa, Sunda, dan Minang. 

Diikuti juga oleh realisasi tunggal memberikan penjelasan (explanation)  yang juga banyak 

digunakan oleh responden dari ketiga suku budaya yang berbeda tersebut. 

 Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam 

penggunaan realisasi tindak tutur permintaan maaf  dan penolakan dalam Bahasa Inggris oleh  

mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan  Bahasa Inggris FKIP-UT yang berasal dari tiga suku 

budaya berbeda yaitu suku budaya Jawa, Sunda, dan Minang. Latar  belakang suku budaya yang 

berbeda tidak menjadi faktor kuat yang mempengaruhi penggunaan realisasi tindak tutur 

permintaan maaf dan penolakan dalam bahasa Inggris. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan 

bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dalam menggunakan ealisasi tindak tutur  penolakan. 
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Abstract 

 

This study, entitled Analysis of Pragmatic Politeness in the novel “The Monk Who Sold His 

Ferrari” created by Robin Sharma. This research is motivated that person should be well behaved 

in accordance with the context of the conversation in order to be accepted in society. The study of 

a conversation that is seen from the aspect of the meaning of civility in speech acts related with 

the context is pragmatic. Understanding pragmatics of politeness in the novel is related to the 

interpretation of a phrase that made its way to interpret these expressions depend on the specific 

conditions of use of the phrase in the context of the story. The method used in this study is 

qualitative research for describing data in terms of politeness pragmatic in the novel. Qualitative 

research can also be said of research directly, because the researchers do research on the direct 

object as the source of his research without going through a statistical process. The procedure of 

the research is to interpret both appropriate and contrary to the prevailing six politeness maxims 

and universally acknowledged in the language. Researchers analyzed the conversations of the 

characters in that novel. First, take the appropriate and the contrary to the six maxims of 

politeness. Second, explain the context of speech. Third, do the speech interpretation. Finally, the 

data tabulated in the two parts: the appropriate to the maxims and the contrary ones. Based on the 

analysis, it can be concluded that the application of linguistic politeness in the novel The Monk 

Who Sold His Ferrari, became the priority in this novel. Aspects politeness found amounted to 8, 

while the contrary numbered 4. Categories of politeness is seen in the context of the speaker with 

his interlocutor not only in terms of language speakers or opponents, in other words maxims of 

politeness principle incorporated in the language more emphasis on the effect of feeling between 

speaker and listener's speech act. 

 

Keywords:  Pragmatic, Politenes, Novel,  Maxim. 

 

A. Pendahuluan 

 Ungkapan berbahasa yang santun merupakan suatu keharusan yang wajib dijalankan 

dalam kehidupan manusia karena pada hakikatnya manusia harus mengetahui apa yang baik bagi 

orang lain bukan hanya bagi dirinya sendiri. Jika seseorang ingin bersosialisasi dengan baik 

maka aspek kesantunan dalam berujar harus dipelajari dan terus dikembangkan agar 

eksistensinya tetap terjaga dan mendapatkan tempat penghormatan dalam masyarakat. Oleh 

karena itu, dalam melakukan tindak ujar dengan lawan bicara, penting sekali untuk memahami 

dan mempelajari bagaimana tindak ujar yang santun untuk melakukan komunikasi dalam 

bermasyarakat.  

Tindak ujar yang baik dan benar, yakni tindak ujar yang tidak melukai lawan bicara. 

Maka dari itu, dalam melakukan tindak ujar dengan lawan bicara, penting sekali untuk 
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memahami dan mempelajari bagaimana tindak ujar yang santun untuk melakukan komunikasi 

dalam rangka bersosialisasi. 

 Seseorang harus bisa bersikap santun sesuai dengan konteks percakapan. Ilmu yang 

mempelajari suatu percakapan yang melihat dari aspek makna kesantunan dalam tindak tutur 

yang sesuai dengan konteks yaitu pragmatik. Pragmatik berkaitan dengan interpretasi suatu 

ungkapan yang dibuat mengikuti aturan sintaksis tertentu dan cara menginterpretasi ungkapan 

tersebut tergantung pada kondisi-kondisi khusus penggunaan ungkapan tersebut dalam konteks, 

selain itu pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu tata bahasa yang berkaitan erat dengan 

tindak ujar. Konteks dalam suatu tindak ujar ini memiliki peran yang sangat penting. Konteks 

dalam suatu situasi yang berbeda akan memengaruhi makna sebuah tindak ujar yang sama. Jadi, 

penggunaan sebuah bahasa dapat mempengaruhi maksud dan tujuan dari tindak ujar yang 

disampaikan oleh pelaku tindak ujar. 

Kajian penelitan pragmatik dalam meneliti suatu bahasa menurut Geoffrey (1933:120), 

berbeda dengan semantik yang memperlakukan makna sebagai suatu hubungan yang melibatkan 

dua segi ‘dyadic’ seperti pada “Apa arti nya X?”, sedangkan pragmatik memperlakukan makna 

sebagai suatu hubungan yang melibatkan tiga segi ‘triadic’ seperti pada “Apa maksudmu dengan 

X?”. Dengan demikian dalam pragmatik makna diberi definisi dalam hubungannya dengan 

penutur atau pemakai bahasa, sedangkan dalam semantik, makna didefinisikan semata-mata 

sebagai ciri-ciri ungkapan-ungkapan dalam suatu bahasa tertentu, terpisah dari situasi, penutur 

dan lawan tutur. 

Penelitian pragmatik sebuah karya sastra novel The Monk Who Sold His Ferrari 

difokuskan pada aspek kesantunan tindak tutur yang sesuai dengan konteks pemakai bahasa.  

Penulis tertarik mengkaji Novel ini karena merupakan novel fenomenal terlaris nomor 1 di dunia 

sepanjang masa dan menginspirasi banyak orang. (http://youqueen.com/inspiration/50-

inspirational-books-that-can-change-your-life/). Novel ini sangat sarat dengan nilai kesantunan 

yang tinggi dengan melihat pengalaman hidup seseorang.  

 Novel yang diteliti ini tertulis dalam bahasa Inggris, merupakan sebuah cerita fiksi  

terdiri dari 198 halaman. Novel ini diterbitkan pada tahun 1997 oleh Harper Collins Publishers, 

dan menjadi best seller terjual lebih dari tiga juta kopi tahun 2013 

(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Monk_Who_Sold_His_Ferrari). Novel ini merupakan salah 

satu tentang manajemen dan pengembangan kepribadian dari pengembangan kepribadian di 

kota-kota India seperti Chennai, Kolkota. 

 Sinopsis novel ini menceritakan sebuah kisah tentang seorang pengacara terkenal Julian 

Mantle yang telah berhenti dari perkerjaan yang menyita waktu, untuk menjadi seorang 

http://youqueen.com/inspiration/50-inspirational-books-that-can-change-your-life/
http://youqueen.com/inspiration/50-inspirational-books-that-can-change-your-life/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Monk_Who_Sold_His_Ferrari
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biarawan. Mantan pengacara ini adalah seorang pengacara yang sangat sukses di bidangnya. Dia 

bisa memiliki semua yang dia inginkan dalam hidupnya. Namun, dia tidak memiliki keluarga 

yang bahagia dan hidup bahagia karena tekanan pekerjaan dan gengsi kehidupan tinggi dimana 

ia telah hidup. Tiba-tiba, ia pingsan karena sakit parah. Setelah pengobatan, ia telah memutuskan 

untuk berhenti melakukan pekerjaan legislasi (pembuat undang-undang) dan ia pergi ke India 

untuk menemukan tujuan hidupnya. Ia mendapatkan pelajaran penting dari kehidupan ketika ia 

telah melakukan perjalanan di India. Dia kemudian berbagi pengetahuan kepada teman 

pengacaranya bahwa dia sebagai seorang pengacara juga harus meneruskan pengetahuan ini 

kepada orang lain. Inti pesan dari novel ini adalah untuk membimbing kita untuk hidup, untuk 

terus berbuah. 

Oleh karena itu, penulis tertarik menganalisis unsur Pragmatik Kesantunan dalam 

perjalanan hidup seorang pengacara Julian Mantle dalam Novel The Monk Who Sold His Ferrari 

karya Robin Sharma karena telah memberikan nilai inspirasi lebih dalam aspek kesantunan yang 

telah terbukti sebagai novel paling mengispirasi di dunia. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kesantunan Berbahasa dalam Pragmatik 

Kata kesantunan yang memiliki kata dasar santun, yang berarti halus dan baik budi 

bahasanya, tingkah lakunya; sabar dan tenang; sopan; penuh rasa belas kasihan; suka menolong. 

Jadi, hakikat kesantunan berbahasa adalah hal yang paling mendasar yang dapat menjadi sebuah 

prinsip dan strategi dalam hal kehalusan dalam berbahasa yang baik dan benar. Prinsip 

kesopanan dan strategi dalam kesopanan berbahasa adalah meminimalkan kerugian orang lain, 

atau memaksimalkan keuntungan orang lain. Yang dimaksud dengan sopan-santun, menurut 

Keraf (2008: 114) adalah memberi penghargaan atau menghormati orang yang diajak bicara, 

khususnya pendengar atau pembaca.  

Setiap orang harus memiliki tatacara berbahasa sesuai dengan norma norma budaya, jika 

tidak maka ia mendapat nilai negatif seperti: disebut sebagai orang yang sombong, egois, angkuh 

bahkan tidak berbudaya. Oleh karena itu, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan terkalit 

kesantunan berbahasa. 

 Menurut Hindun(2011:46), hal-hal kesantunan berbahasa sebagai berikut: 

a. Apa yang sebaiknya dikatakan pada waktu dan keadaan tertentu. 

b. Ragam bahasa apa yang sewajarnya dipakai dalm situasi tertentu. 

c. Kapan dan bagaimana giliran berbicara atau menyela pembicaraan diterapkan. 

d. Bagaimana mengatur kenyaringan suara ketika berbicara. 
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e. Bagaimana sikap dan gerak-gerik ketika berbicara. 

f. Kapan harus diam dan mengakhiri pembicaraan. 

Sedangkan fokus dalam kajian pragmatik tidak hanya dalam tataran makna dalam 

linguistik semantik tetapi juga melihat bagaimana bahasa tersebut digunakan antar penutur. 

Riemer (2010:129) “The focus in pragmatics on language as it is actually used in context poses 

a significant challenge to linguistic semantics”. Dengan demikian, setiap orang harus memiliki 

kemampuan pragmatik kesantunan yang sesuai dengan situasi dan konteks, maka setiap orang 

akan lebih mudah menyesuaikan apa yang akan dia katakan dengan tempat dimana ia berada. 

Pembahasan selanjutnya adalah maksim kesantunan berbahasa yang merupakan bagian dalam 

pragmatik.  

 

2. Maksim Kesantunan Berbahasa dalam Pragmatik 

Maksim kesantunan berbahasa menurut teori Leech (1983:132) tertuang dalam enam 

maksim, di antaranya sebagai berikut: 

a. Maksim kebijaksanaan, yaitu kurangi kerugian orang lain, tambahi keuntungan orang 

lain. 

b. Maksim kedermawanan, yaitu kurangi keuntungan diri sendiri, Tambahi Pengorbanan 

diri sendiri. 

c. Maksim penghargaan, yaitu kurangi cacian pada orang lain, Tambahi pujian pada orang 

lain 

d. Maksim kesederhanaan, yaitu kurangi pujian pada diri sendiri, Tambahi cacian pada diri 

sendiri. 

e. Maksim kemufakatan, kurangi antara ketidaksesuaian antara diri sendiri dengan orang 

lain, Tingkatkan persesuaian antara diri sendiri dengan orang lain. 

f. Maksim Simpati, kurangi antipasti antara diri sendiri dengan orang lain, Perbesar 

antipasti antara diri sendiri dengan orang lain. 

Dasar pemikiran dalam maksim kebijaksanaan adalah seseorang harus memiliki prinsip 

mengurangi kerugian orang lain dan memberi keuntungan pada orang lain. Contohnya adalah: 

Jika seseorang melihat orang kelaparan sedangkan dia memegang makanan, kemudian dia 

memberi makanan tersebut dengan mengatakan ”makanlah makanan ini, di rumah, saya masih 

memiliki makanan yang lain” yang pada kenyataannya ia tidak memiliki makan yang dikatakan 

pada anak jalanan di rumahnya itu. 

Pada maksim kedermawanan para peserta tutur diharapkan dapat menghormati orang 

lain, hal ini akan terjadi apabila seseorang telah dapat mengurangi keuntungan dirinya demi 
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memaksimalkan keuntungan orang lain. Contohnya dalam kerja kelompok matematika, Iwan 

tidak mengerti terhadap soal pelajaran matematika, sedangkan si Budi sudah mengerti pelajaran 

matematika karena telah belajar sebelumnya, maka Budi meminjamkan bukunya agar Iwan 

menjadi mengerti. Dari contoh tersebut Budi telah memaksimalkan keuntungan pada Iwan untuk 

meminjamkan bukunya. 

Dalam maksim penghargaan para peserta tutur diharapkan untuk tidak mengejek satu 

sama lain namun saling memberikan penghargaan satu sama lain. Contohnya adalah: ketika 

seseorang mengucapkan terimakasih kepada lawan tuturnya tidak hanya sekedar mengucapkan 

kata terima kasih, namun menyebut namanya setelah mengucapkan kata terima kasih tersebut 

sebagai penghargaan lebih untuk lawan tuturnya seperti: 

John : “Terimakasih, Rambo” 

Rambo : “Sama-sama, John” 

 

Untuk maksim kesederhanaan, memiliki konsep kerendahan hati dengan cara mengurangi 

pujian terhadap dirinya sendiri. Dituturkan seorang Manajer terhadap pegawainya pada saat 

mereka bersama-sama rapat di kantor mereka. 

Manajer: “Ketika nanti rapat,  nanti kamu ynag mempresentasikan poin-poinnya terlebih 

dahulu ya.” 

Pegawai: “Siap bos, Tapi saya tidak sebagus bapak,” 

 

Maksim kemufakatan memiliki pokok pikiran, para peserta tutur dapat saling 

menyelaraskan kecocokan diantara satu dengan lainnya. Misalnya dengan cara mencari tahu hobi 

dari lawan tuturnya untuk selanjutnya dijadikan topik obrolan diantara keduanya agar terjalin 

kecocokan diantara keduanya dengan menunjukkan keingintahuan atau memberi tau informasi 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesukaan lawan bicaranya dari lawan bicaranya. 

(Suatu ketika di Pos Ronda) 

Kadir (anggota DPRD) : “Capres 2014 sekarang ini sangat seru karena hanya dua  

                                          kontestan. 

Bokir( Tukang Becak) :  “Ia pak, saya pikir pemilu sekarang hanya satu putaran.” 

 

Bokir adalah bukan seorang politisi yang berusaha menjalin kecocokan diantara 

keduanya dengan menunjukkan keingintahuan atau memberi tau informasi mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan kesukaan lawan bicaranya dari lawan bicaranya. 

Maksim kesimpatian memiliki tujuan agar peserta tuturnya dapat menjujung tinggi sikap 

simpati diantara keduanya yaitu penutur dan lawan tuturnya. Misalnya, seseorang akan turut 

berduka apabila lawan tuturnya tengah dalam musibah dan seseorang akan turut bahagia apabila 

lawan tuturnya sedang dalam keadaan senang dan gembira. 
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3. Pengertian Novel 

Novel menurut Bonn dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Literature, 

(2010:112) a long fictional narrative written in prose, which developed from the novella and 

other early forms of narrative. Novel disebut juga karangan prosa yang panjang mengangung 

rangkaian cerita kehidupan sesorang dengan orang lain di sekelilingnya dengan menonjolkan 

watak dan sifat setiap pelaku.  

Novel pada umumnya terdiri dari beberapa bab, disetiap babnya memiliki alur cerita yang 

berbeda-beda sehingga hubungan antar bab memiliki hubungan yang erat. Menurut Julien D. 

Bonn, (Loc, cit.) A novel is usually organised under a plot or theme with a focus on character 

development and action. Menurut Nurgiantoro (2005:16) “apabila seseorang membaca sebuah 

novel hanya satu bab saja, maka tidak akan menghasilkan keutuhan cerita dari novel tersebut, 

karena keutuhan sebuah cerita dalam sebuah novel meliputi keseluruhan bab. Suatu cerita yang 

bermain dalam dunia manusia dan benda yang ada disekitar kita, tidak mendalam, tidak banyak 

melukiskan satu saat dari kehidupan seseorang, dan lebih mengenai sesuatu episode. 

Novel dalam sejarah kemunculannya di Indonesia, telah lama dikenal oleh masyarakat 

Indonesia sejak dahulu sebagai karangan fiksi yang mengandung daya imajinatif yang sangat 

kreatif dari pengarangnya, baik dari unsur intrinsik maupun  ekstrinsiknya. Novel dalam bentuk 

penyajiannya mengungkapkan segala sesuatunya secara bebas dan sangat rinci dan lebih banyak 

menghadirkan berbagai masalah yang lebih banyak dan lebih kompleks, hal ini masuk dalam 

membangun unsur cerita yang terdapat dalam novel tersebut. 

Jadi, novel dalam keberadaannya sangatlah dekat dengan masyarakat, dan bukan hal yang 

baru bagi masyarakat Indonesia saat ini. Kekreatifan seorang pengarang akan lebih terlihat dari 

cara ia menjelaskan segala sesuatunya secara rinci disetiap cerita yang ia sampaikan dalam 

karyanya. Dalam novel terkandung beberapa unsur yang membangunnya, yaitu unsur instrinsik 

dan unsur ekstrinsik. Menurut Nurgiyantoro (2007:24), novel terdiri dari unsur instrinsik dan 

ekstrinsik.  

Unsur intrinsik sebuah novel itu diantaranya adalah tema, tokoh, penokohan, latar, 

alur sudut pandang, dan, amanat. Unsur tersebut dibangun dengan perpaduan yang 

menyatu dan berkesinambungan. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang 

berada di luar karya sastra, namun secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau 

sistem organisme karya sastra unsur-unsur ekstrinsik ini antara lain adalah keadaan 

subjektivitas individu pengarang yang mempunyai sikap, keyakinan, dan pandangan 

hidup yang semuanya akan mempengaruhi karya sastra yang ditulisnya.  

 

Sebuah novel yang baik mempunyai unsur instrinsik dan ekstrinsik sebagai satu kesatuan 

yang mempunyai satu tujuan yaitu penyempurnaan diri manusia dan sekaligus dapat 

memanusiakan para pembacanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa novel secara umum 
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ikut membina masyarakat menjadi manusia, dan secara khusus dari segi pragmatik dapat 

meningkatkan nilai kesantunan para pembaca. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena 

mendeskripsikan data dari segi aspek kesantunan pragmatik secara nyata dalam novel.  Menurut 

Emzir (2010:174), "tujuan kualitatif adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang 

terjadi  di lingkungan di bawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada di 

latar penelitian". Selanjutnya, menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2000:3) 

mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian 

kualitatif juga dapat dikatakan penelitian langsung, karena para peneliti langsung melakukan 

penelitiannya terhadap objek yang menjadi sumber penelitiannya tanpa melalui proses statistik 

atau bentuk hitungan lainnya.  

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah melakukan interpretasi baik yang sesuai dan 

bertentangan dengan enam maksim kesopanan yang berlaku dan diakui keberadaannya secara 

universal dalam berbahasa menurut Leech. Peneliti menganalisis percakapan para tokoh dalam 

novel The Monk Who Sold His Ferrari Karya Robin Sharma. Kemudian, pertama mengambil 

kutipan kalimat yang sesuai dan yang bertentangan dengan enam maksim kesopanan. Kedua 

menerangkan Konteks Tuturan. Ketiga, melakukan Interpretasi Tuturan (Nadar, 2009:168). 

Terakhir, data ditabulasikan dengan di bagi dua,  pertama yang sesuai dengan enam maksim 

kesantunan,  dan yang kedua data yang bertentangan enam maksim kesantunan. 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Analisis Deskripsi Temuan Kesantunan Berbahasa Novel The Monk Who Sold His 

Ferrari 

a. Maxim Simpati 

 "Ya Tuhan, Julian dalam kesulitan!" pembantu pengacaranya menjerit, emosional melihatkan 

kita secara nyata. Hakim tampak panik dan cepat menelepon dengan telepon pribadinya yang 

telah dipasang dalam keadaan darurat. Saya hanya bisa berdiri di sana, bingung dan bingung. 

Harap jangan mati. Ini terlalu dini bagi Anda untuk pergi. Anda tidak layak mati seperti ini. " 

(Sharma, 1997:8) 

 

 Konteks tuturan: Ketika didalam persidangan, tiba-tiba terjadi kejadian yang tidak 

diharapkan, tokoh hakim (Robin Sharma) bersimpati dengan melihat temannya sekarat 

dipersidangan, sedangkan hakim berusaha untuk menolong sang pengacara hebat Julian Mantle 
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untuk menghubungi rumah sakit agar sang pengacara bisa tertolong. Intrepretasi tuturan: 

tuturan diatas menganut maksim simpati, karena tokoh hakim turut prihatin dengan memberi 

pertolongan kepada pengacara hebat yang mendadak sekarat di persidangan. 

 

b. Maxim Kesederhanaan 

(Julian tumbuh tampak bersemangat saat ia menceritakan bagaimana dia menjual semua 

harta benda dan menuju India, tanah yang mempunyai budaya tradisi mistis kuno selalu 

membuatnya terpesona. Dia melakukan perjalanan dari desa ke desa kecil kecil, kadang-

kadang dengan berjalan kaki, kadang-kadang dengan kereta api, belajar kebiasaan baru, 

melihat pemandangan abadi dan tumbuh untuk mengasihi orang-orang India yang 

memancarkan kehangatan, kebaikan dan perspektif menyegarkan pada arti sebenarnya 

dari kehidupan.) 

 

Konteks tuturan: Julian (tokoh utama) mengesampingkan semua kemewahannya untuk 

mencari perjalanan spiritual dengan berperilaku sederhana agar menyatu dengan masyarakat 

India untuk melihat arti sebenarnya kehidupan. Intrepretasi tuturan: tuturan diatas menganut 

maksim kesederhanaan, bagaimana Robin Sharma mengungkapkan sesuatu dengan menceritakan 

suatu perilaku sederhana yang dialami dalam kehidupan Julian.  

 

c. Maksim Kedermawanan 

 “Aku lelah menjalani hidup saya seperti dibombardir serangan udara. Saya menyadari 

bahwa misi saya adalah untuk melayani orang lain dan entah bagaimana berkontribusi 

untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Sekarang aku hidup untuk 

memberi, "katanya kepada Julian." Saya menghabiskan siang dan malam di candi ini, 

menjalani dengan keras tapi untuk memenuhi kehidupan. Saya berbagi kesadaran 

pengalaman saya dengan semua orang yang datang ke sini untuk berdoa. Saya melayani 

mereka yang membutuhkan. Saya bukan seorang imam. Saya hanya seorang pria yang 

telah menemukan jiwa mereka."  (Ibid., h. 14). 

 

Konteks tuturan: Julian bertemu Yogi Krisnan di Kashmir. Yogi Krisnan 

menyampaikan bahwa kehidupannya sekarang adalah hanya untuk memberi bagi yang 

membutuhkan. Dia juga membantu menemukan jiwa-jiwa orang yang datang kepadanya. 

Intrepretasi tuturan: tuturan diatas menganut maksim kedermawanan, karena Yogi Krisnan 

dalam perbincangannya  mengungkapkan bagaimana sepanjang siang dan malam dia membantu 

orang  untuk menemukan kehidupannya Yogi Krisnan telah melakukan pengurangan keuntungan 

diri sendiri dengan menambahkan pengorbanan diri bagi orang lain. 

   

d. Maksim Kebijaksanaan 

 “Meskipun kita terisolasi di sini di pegunungan ajaib, kita menyadari adanya gejolak dunia 

dimana anda tinggal. Orang-orang baik kehilangan jalannya. Anda harus memberi mereka 

harapan bahwa mereka patut mendapatkan sesuatu yang baik. Lebih penting lagi, Anda 
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harus memberi mereka sesuatu untuk mewujudkan impian mereka. Ini yang saya 

minta."(Ibid., h. 17) 

 

Konteks tuturan: Julian bertemu Yogi Krisnan menyampaikan bahwa banyak orang 

menghadapi permasalahan di dunia ini, orang-orang tersesesat dalam kehidupannya. Dia 

meminta Julian untuk memberikan sesuatu kepada orang untuk mewujudkan impian mereka. 

Intrepretasi tuturan: tuturan diatas menganut maksim kebijaksanaan, Krisnan meminta Julian 

untuk mengurangi kerugian orang lain bagi orang yang tersesat dengan memberi keuntungan 

bagi orang lain dengan memberikan jalan yang terang.  

 

e. Maksim Kemufakatan 

"Tapi aku telah belajar kepedulian tentang konsistensi dalam satu pikiran, tubuh dan jiwa 

untuk penguasaan diri. Hubungan semuanya itu sangat penting untuk menemukan hal 

tertinggi dalam kehidupan impian seseorang. Bagaimana Anda bisa peduli orang lain jika 

Anda bahkan tidak bisa peduli diri sendiri? Bagaimana Anda dapat melakukan hal baik 

jika Anda bahkan tidak merasa baik? Aku tidak bisa mencintai Anda jika saya tidak bisa 

mencintai diri sendiri." (Ibid., h. 23). 

 

Konteks tuturan: Ketika bercakap-cakap dengan Sharma, Julian telah tumbuh dalam 

berfilsafat,  ketika seseorang ingin peduli dan mencintai orang lain, dia harus peduli dan cinta 

terhadap diri sendiri. Intrepretasi tuturan: tuturan diatas menganut maksim kemufakatan, 

karena Julian mengatakan bahwa seseorang harus mufakat dengan diri sendiri atau peduli dan 

mencintai dirinya sendiri sebelum melakukannya pada orang lain, artinya kesepakatan diri dalam 

perlakuan yang baik terhadap diri sendiri akan tercemin terhadap orang lain.  

 

f. Bertentangan dengan Maksim Kemufakatan 

"Bersabarlah." Aku akan temui kamu lagi besok malam, kali ini di rumah Anda. Lalu aku 

akan memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui mengenai kehidupan lebih jauh  

ke dalam hidup Anda. Apakah itu adil? ". "Ya, saya kira, saya belum melakukan sesuatu 

secara bijak dalam hidup bertahun-tahun, menunggu anda dua puluh empat jam tidak apa-

apa," jawab saya dengan kekecewaan." (Ibid., h. 24) 

 

Konteks tuturan: Julian menunggu Yogi Rahman (seorang guru spiritual) di Sivana 

untuk mengetahui pengetahuan tentang kehidupan yang belum ia dapatkan selama bertahun 

tahun. Julian pun bersedia menunggu dua puluh empat jam. Intrepretasi tuturan: tuturan diatas 

bertentangan dengan maksim kemufakatan, karena Julian mengatakan bahwa dia menyalahkan 

kehidupannya selama bertahun-tahun tanpa mengetahui sesuatu yang bermakna.  
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g. Bertentangan dengan Maksim Kemufakatan 

“Mendengar isyarat, Julian segera mulai untuk mengungkapkan lebih lanjut tentang 

transformasi pribadinya dan kemudahan yang di dapat dalam hidup. Dia mengatakan 

kepada saya teknik kuno yang ia pelajari untuk mengendalikan pikiran dan untuk 

menghapus kebiasaan khawatir yang memakan begitu banyak dalam masyarakat kita yang 

kompleks..."Ayo Julian. Hentikan omong kosong ini. Seluruh cerita ini mulai menampar 

salah satu lelucon Anda. Aku berani bertaruh Anda menyewa jubah itu dari toko kostum di 

seberang jalan dari kantor saya," Saya menyarankan, merubah ketakutan ketakutan dengan 

senyum.” (Ibid., h. 25). 

 

Konteks tuturan: Julian menceritakan bagaimana mentransformasi pribadinya  tentang 

kemudahan dalam hidup untuk mengendalikan kekuatiran dalam hidup, tetapi hatinya tidak 

percaya dengan mengatakan hentikan omong kosong ini. Intrepretasi tuturan: tuturan diatas 

bertentangan dengan maksim kemufakatan, karena hatinya tidak mufakat dengan cerita yang 

disampaikan oleh Julian tentang pengetahuannya dalam mengendalikan kekuatiran.  

 

h. Maksim Kebijaksanaan 

 “Kita mungkin tidak dapat mengendalikan cuaca atau lalu lintas atau suasana hati semua 

orang di sekitar kita. Tapi, kita pasti bisa mengendalikan sikap kita terhadap peristiwa ini. 

Kita semua memiliki kekuatan untuk menentukan apa yang akan kita pikirkan di saat 

tertentu. Kemampuan ini merupakan bagian dari apa yang membuat kita menjadi manusia. 

Anda lihat, salah satu permata dasar kebijaksanaan duniawi yang telah saya pelajari dalam 

perjalanan saya ke Timur juga merupakan salah satu yang paling sederhana." (Ibid., h. 28) 

 

Konteks tuturan: Julian mengatakan kepada John bahwa kita tidak bisa mengendalikan 

segala hal yang kita hadapi selama di dunia ini, tetapi kita bisa mengendalikan sikap kita 

terhadap semua peristiwa di dunia ini. Intrepretasi tuturan: tuturan diatas maksim 

kebijaksanaan Julian mengurangi kekurangan John dalam berfikir negatif dalam bersikap 

terhadap masalah dengan memberi jalan keluar. Jalan keluar yang diberikan Julian yaitu dengan 

mengendalikan sikap John dalam menghadapi masalah.  

 

i. Bertentangan dengan Maksim Simpati 

Julian : "Perjalanan spiritual  Sivana tahu rahasia kebahagiaan selama lebih dari lima 

ribu tahun. Untungnya, mereka bersedia untuk berbagi hadiah ini dengan saya. 

Sharma : "Apakah Anda ingin menceritakannya?" 

Julian : "Tidak dulu , saya pikir saya akan  istirahat dan pergi  ke garasi dulu." 

Sharma : "Huh?""Tentu saja aku ingin mendengar rahasia kebahagiaan  abadi, Julian. 

Bukankah itu inti akhir dari semua orang cari?". 

Julian : "Bisa buatkan saya teh" 

Sharma : "Ayo, jangan mengelak".  

(Ibid., h. 28) 

 

:  
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Konteks tuturan: Julian mengatakan suatu rahasia kebahagiaan kepada kepada Sharma, 

meskipun Julian menolaknya karena sudah ingin istirahat dan ingin minta dibuatkan teh. 

Intrepretasi tuturan: tuturan diatas bertentangan dengan maksim simpati karena Sharma 

meminta terus Julian menceritakan pengetahuan tentang rahasia kebijaksanaan meskipun 

seharusnya sudah diketahui bahwa Julian telah lelah dan butuh istirahat. 

 

j. Bertentangan dengan Maksim Kemufakatan 

"Nikmati proses. Perjalanan spiritual  Sivana sering berbicara tentang filosofi ini. 

Mereka benar-benar percaya bahwa hari tanpa tawa atau sehari tanpa cinta adalah hari 

tanpa kehidupan."  

 "Saya tidak yakin jika saya mengikuti nasihat anda."  

  "Yang saya katakan adalah memastikan bahwa Anda bahagia ketika anda terus bergerak 

maju dalam perjalanan dan tujuan Anda" (Ibid., h. 50) 

 

Konteks tuturan: Julian menceritak perjalanan spiritual Sivana bahwa  hari tanpa tawa 

atau sehari tanpa cinta adalah hari tanpa kehidupan. Kemudian, Sharma merespon dengan 

ketidakyakinannya jika menuruti kebiasaan baru tersebut. Intrepretasi tuturan: tuturan diatas 

bertentangan dengan maksim kemufakatan karena Sharma menolak untuk sepakat dengan jalan 

hidup tanpa tawa atau sehari tanpa cinta adalah hari tanpa kehidupan."  

 

k. Maksim Simpati 

"Aku menemukan diriku di tengah-tengah kemacetan yang lebih buruk daripada apa yang 

saya lihat seumur hidupku. Jadi aku, di tengah-tengah lalu lintas jam sibuk dengan panas 

sembilan puluh lima derajat celcius, gemetar dengan stres dan merasa seandainya saya 

punya waktu untuk kembali."  "Bagaimana Anda menanggapi?"  

  "Saya mengutuk lalu lintas," kataku dengan jujur. "Saya benar-benar berteriak keras-keras 

di dalam mobil saya. Apakah Anda ingin tahu apa yang saya katakan?"  

  "Saya tidak berpikir bahwa akan menjadi momok yang akan memelihara taman pikiran 

saya," Julian menanggapi dengan senyum lembut. 

 "Tapi itu mungkin membuat pupuk yang baik." 

  "Tidak, terima kasih. Mungkin kita harus berhenti di situ. Hanya mengambil kedua dan 

melihat hari Anda. Jelas, dalam retrospeksi, setidaknya ada beberapa hal yang akan Anda 

lakukan secara berbeda jika Anda punya kesempatan." 

 "Jelas." 

 "Seperti apa?" 

   "Hmm. Yah, pertama, di dunia yang sempurna saya akan bangun tidur lebih awal. Saya 

tidak berpikir bangun tidur itu akan menjadikan hari  menjadi baik. Intinya adalah saya 

ingin memiliki sedikit ketenangan di pagi hari dan kemudahan pada diriku dalam satu 

harian. Teknik bunga hati adalah berupa kondisi menyenangkan yang siap siaga dan tenang  

sebelum aktifitas pagi hari." (Ibid., h. 68-69) 

 

Konteks tuturan: Sharma menceritakan kehidupan perjalanannya sehari-hari menuju 

tempat kerja, dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menikmati keadaan seperti itu dan stress 

menghadapinya. Julian memberikan solusi dengan memberikan ketenangan jiwa sebelum 
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beraktifitas di pagi hari. Menurut Julian ketenangan jiwa di pagi hari memberikan dampak 

seterusnya terhadap aktifitas seharian penuh. Intrepretasi tuturan: tuturan diatas menganut 

maksim simpati karena dalam hal ini Julian turut priharin dengan keadaan yang dihadapi Sharma 

karena tidak bisa menghadapi kenyataan yang tidak bisa diubah seperti kemacetan. Julian 

memberikan solusi untuk bangun dipagi hari untuk refleksi atau ketenangan diri sebelum 

melakukan aktivitas. 

 

l. Maksim Kedermawanan 

"Jika Anda tertarik, ada beberapa latihan lain yang saya dapat tawarkan anda untuk 

membebaskan kekuatan kehendak anda dan memupuk disiplin batin. Tapi biarkan aku 

memperingatkan anda bahwa mereka mungkin tampak aneh pada awalnya. " 

  "Hei, Julian, aku benar-benar terpesona dengan apa yang saya telah mendengar. 

Tanggung sekali kalau tidak dilanjutkan, jadi jangan berhenti sekarang."  

  "Oke. Hal pertama adalah untuk mulai melakukan hal-hal yang Anda tidak suka lakukan. 

Bagi Anda mungkin cara yang sederhana seperti merapikan tempat tidur anda di pagi hari 

atau berjalan daripada naik mobil untuk bekerja." (Ibid., h. 83) 

 
Konteks tuturan: Julian menghentikan cerita mengenai menanamkan kedisiplinan yang 

harus ditanamkan, tetapi Sharma tidak ingin berhenti tetapi terus dilanjutkan bagaimana 

menanamkan kedisiplinan. Intrepretasi tuturan: tuturan diatas menganut maksim 

kedermawanan. Meskipun Julian ingin sekali berhenti bercerita  karena capai tetapi karena 

Sharma meminta terus nasihat tentang kedisiplinan maka Julian mengabulkannya.  

 

2. Temuan Kesantunan Berbahasa teori Leech dalam Novel The Monk Who Sold His 

Ferrari 

No. 
Maksim Kesantunan Berbahasa 

Menurut Leech 

Jumlah 

Temuan 

1 Maksim Kebijaksanaan  2 

2 Maksim Kedermawanan 2 

3 Maksim Penghargaan  0 

4 Maksim Kesederhanaan 1 

5 Maksim Kemufakatan  1 

6 Maksim Simpati  2 

 Jumlah 8 

  

No. 
Maksim yang Bertentangan dengan 

Kesantunan Berbahasa Menurut Leech 

Jumlah 

Temuan 

1 Maksim Kebijaksanaan  0 

2 Maksim Kedermawanan 0 

3 Maksim Penghargaan  0 

4 Maksim Kesederhanaan 0 

5 Maksim Kemufakatan  3 

6 Maksim Simpati  1 

 Jumlah  4 
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E. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan 

kesantunan berbahasa dalam novel The Monk Who Sold His Ferrari, menjadi proritas di dalam 

novel ini. Karena dapat terlihat dari perbandingan antara jumlah maksim kesantunan yang 

ditemukan di dalam novel ini. Maksim kesantunan berbahasa menurut teori Leech yang terdapat 

di dalam novel ini berjumlah 8 kesantunan berbahasa, yang terdiri dari enam maksim yang 

dikeluarkan oleh Leech. Sedangkan yang melanggar maksim kesantunan berbahasa menurut 

teori Leech yang terdapat di dalam novel The Monk Who Sold His Ferrari ini berjumlah 4 

kesantunan berbahasa, yang terdiri dari enam maksim yang dikeluarkan oleh Leech. Kategori 

kesantunan ini dilihat dari konteks penutur dengan lawan bicaranya bukan hanya dari segi bahasa 

yang penutur atau lawan tutur ujarkan, dengan kata lain maksim-maksim yang tergabung dalam 

prinsip kesantunan berbahasa menurut Leech lebih ditekankan pada efek perasaan antara pelaku 

dan pendengar tindak tutur. Bukan pada nilai kata-kata yang diucapkan. 

 

2. Saran 

 Secara umum kiranya kajian novel ini dalam pembelajaran bahasa di sekolah bisa 

diterapkan untuk menggali nilai-nilai kesantunan yang ada didalam setiap novel. Ketika siswa 

menggali nilai-nilai kesantunan dalam novel, maka siswa akan melakukan eksplorasi cerita dan 

menangkap pesan nilai kesantunan dalam cerita, sehingga siswa dapat melakukan refleksi 

sikapnya sehari-hari, apakah telah sesuai dengan nilai-nilai kesantunan yang ada. Dalam hal ini 

guru akan mengajarkan nilai-nilai moral secara tidak langsung. 

 Secara khusus, kiranya bagi para peneliti sastra untuk  bisa terus mengeksplorasi karya 

sastra Robin Sharma baik dari segi linguistik, semantik, dan wacana.  Sehingga novel yang 

paling menggugah dan paling memotivasi di dunia tersebut bisa mempengaruhi dan 

meningkatkan peminat sastra di Indonesia. 
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Abstract 

 

Textbooks have an important role in the national education system, because that book is one 

component in the learning process. This is in accordance with the Ministerial Regulation No. 2 of 

2008 Article 1 as follows. Textbooks are reference books required for use in units of primary and 

secondary education or higher education that includes learning materials in order to increase 

faith, piety, character, and personality, mastery of science and technology, increased sensitivity 

and ability aesthetic, capacity building kinesthetic and health which is based on national 

education standards. Textbooks in secondary education and considered as a good if it includes all 

of the standard of competence and basic competences according to the demands feasibility of the 

content, the feasibility of the presentation, the feasibility of the language and the feasibility chart 

set by the Ministry of Education so that the learning process is done educators and learners can be 

optimized in achieving competency standards. Therefore, taken one electronic school book 

entitled "Skilled Indonesian Language 2 for eleventh class of senior high school" creation by 

Gunawan Budi Santoso for study eligibility by the specified instrument National Education 

Standards Agency. 

 

Keywords: instruments, feasibility, content, presentation 

 

A. Pendahuluan 

Secara definitif buku teks adalah sarana belajar yang digunakan di sekolah-sekolah dan di 

perguruan tinggi untuk menunjang suatu program pengajaran. (Buckingham, 1958 :1523). Dalam 

proses belajar mengajar di sekolah, buku teks dapat menjadi  pegangan guru dan siswa yaitu 

sebagai referensi utama atau menjadi buku suplemen dan tambahan. Di dalam kegiatan belajar, 

siswa tak sebatas mencermati apa-apa saja yang diterangkan oleh guru. Siswa membutuhkan 

referensi atau acuan untuk menggali ilmu agar pemahaman siswa lebih luas sehingga 

kemampuannya dapat lebih dioptimalkan. Dengan adanya buku teks tersebut, siswa dituntun 

untuk berlatih, berpraktik, atau mencobakan teori-teori yang sudah dipelajari dari buku tersebut. 

Oleh karena itu, guru harus secara cerdas menentukan buku ajar karya siapa yang akan 

digunakan di dalam pembelajaran. Karena, pada saat guru tepat menentukan buku ajar terbaik, 

hal tersebut akan berpengaruh besar di dalam proses pembelajaran nantinya. 

Saat ini, pemerintah telah memberikan suatu kebijakan berupa disediakannya buku 

sekolah elektronik (BSE). Siswa ataupun guru dapat mengunduh buku tersebut secara gratis. 

Pemerintah membeli buku-buku dari penulis buku ajar yang telah lolos seleksi standardisasi 

buku teks yang telah ditetapkan. 
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Buku ajar yang baik memiliki kriteria tertentu atau standar tertentu seperti tentang 

relevansinya dengan kurikulum yang sedang berlaku saat ini, kesesuaian metode dengan materi 

yang disampaikan, isi buku atau sudut keilmuannya yaitu apakah teori-teori yang digunakan di 

dalam penulisan buku ajar ini sudah sesuai atau belum, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu 

diadakannya analisis terhadap buku teks tersebut, dalam hal ini BSE apakah BSE tersebut telah 

benar-benar memenuhi kriteria buku teks yang baik. 

Dari uraian yang dikemukakan oleh Buckingham dapat ditarik benang merah bahwa buku 

teks merupakan sarana belajar yang digunakan di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi untuk 

menunjang suatu program pengajaran. Selain itu juga dalam kelayakan keterpakaian buku teks 

harus sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). 

Yang akan dianalisis ialah BAB 1 dari buku “Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA/MA 

Kelas XI Program Bahasa” yang ditulis oleh Gunawan Budi Santoso, Wendi Widya R.D., dan 

Uti Darmawati 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Buku Teks 

Ada beberapa pengertian buku teks yang diungkapkan para ahli. Berikut ini beberapa 

pengertian yang terdapat dalam buku Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia. Buku teks adalah 

rekaman pikiran rasional yang disusun untuk maksud-maksud dan tujuan-tujuan intruksional 

(Hall_Quest, 1915). Buku teks adalah buku standar/buku setiap cabang khusus studi” dan dapat 

terdiri dari dua tipe yaitu buku pokok/utama dan suplemen/tambahan (Lange, 1940). “Buku teks 

adalah buku yang dirancang buat penggunaan di kelas, dengan cermat disusun dan disiapkan 

oleh para pakar atau para ahli dalam bidang itu dan diperlengkapi dengan sarana-sarana 

pengajaran yang sesuai dan serasi” (Bacon, 1935). Kemudian, “Buku teks adalah sarana belajar 

yang biasa digunakan di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi untuk menunjang suatu 

program pengajaran” dalam pengertian modern dan yang umum dipahami (Buckingham, 1958 : 

1523). 

Dari beberapa definisi tersebut, di dalam buku Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia 

(Tarigan, 1986: 13) disimpulkan bahwa buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi 

tertentu, yang merupakan buku standar, yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu buat 

maksud dan tujuan-tujuan intruksional, yang diperlengkapi dengan sarana-sarana pengajaran 

yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi 

sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. 
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2. Fungsi Buku Teks 

Kaitannya dengan proses belajar mengajar, guru akan berpedoman kepada berbagai buku 

teks yang sesuai dengan bidang studi yang akan diajarkan. Beberapa fungsi buku teks, yaitu 

bagi: 

a. Guru 

1) Sebagai sumber pokok masalah (subject matter) yang dijadikan dasar bagi kegiatan 

pembelajaran yang direncanakan. 

2) Sebagai pencerminan sudut pandang mengenai pengajaran serta aplikasinya dalam 

bahan pengajaran yang disajikan. 

3) Sebagai bahan penyajian metode dan saran pembelajaran 

4) Sebagai sumber bahan evaluasi dan remedial/perbaikan. 

b. Siswa 

1) Sebagai sumber bahan belajar 

2) Sebagai sarana penyegar ingatan 

3) Sebagai sumber motivasi belajar 

 

3. Macam-Macam Buku Teks 

Buku teks yang digunakan saat ini ada berbagai macam jenisnya tergantung siapa yang 

menerbitkan. Dalam dunia pendidikan dikenal dua macam buku teks dilihat dari segi fungsinya, 

yaitu: (a) buku teks wajib, yaitu buku pegangan yang sudah ditetapkan oleh Depdiknas sebagai 

buku wajib digunakan di sekolah; (2) buku teks pelengkap yaitu berbagai macam buku teks 

pelengkap yang digunakan sekolah saat ini sebagai penunjang dan pelengkap buku teks wajib 

yang digunakan di sekolah. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya buku teks 

lain (tidak wajib) yang terbit di daerah Anda sendiri yang digunakan sebagai buku pelengkap 

pembelajaran di sekolah. 

 

4. Struktur Penulisan Buku Teks 

Struktur penulisan buku teks bahasa Indonesia terdiri atas: kata pengantar, kata sambutan, 

prakata, pengantar, pelajaran 1 bertema;pelajaran 2 bertema; pelajaran 3 bertema 4; dan 

seterusnya. Penyusunan atau penulisan buku teks juga harus didasarkan pada pendekatan yang 

digunakan, pemakaian ilustrasi yang sesuai, media yang digunakan, dan sumber pembelajaran. 

a. Kriteria Penilaian Buku Teks 

Kriteria buku teks bahasa Indonesia SD/MI, SLTP/MTs, SMA/MA/SMK yang dianggap 

baik paling tidak memenuhi enam kriteria sebagai berikut: 
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1) Organisasi dan Sistematika 

Pengertian organisasi mengandung arti susunan (atau cara bersusun) sesuatu yang 

terdiri atas komponen atau topik dengan tujuan tertentu, sedangkan sistematika 

mengandung arti kaidah atau aturan dalam buku teks yang harus diikuti. Sebuah buku 

teks berisi berbagai informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga buku tersebut 

dapat digunakan untuk memenuhi tujuan pembuatan buku teks tersebut. 

2) Kesesuaian isi dengan kurikulum, kesesuaian pengembangan materi dengan tema/topik, 

dan kesesuaian tingkat kesulitan materi dengan perkembangan kognitif awal siswa. 

3) Kesesuaian isi dengan kurikulum: 

Selain ketentuan di atas, ada juga ketentuan lain yang tidak bisa diabaikan oleh buku 

teks, yaitu:tujuan pembelajaran, program pembelajaran, alokasi waktu, dan, pendekatan 

pembelajaran. 

4) Kesesuaian Pengembangan Materi dengan Tema/Topik: 

Supaya pengembangan materi terarah dan memenuhi sasaran penulisan buku, maka 

pengembangan materi harus didasarkan pada tema/topik. Tema/topik merupakan titik 

tolak pembelajaran bahasa Indonesia. Tema/topik selanjutnya akan mengarahkan 

penyusunan tujuan pembelajaran. Agar lebih jelas, dapat diperhatikan alur penyusunan 

komponen-komponen pengembangan materi sebagai berikut: 

 

 

5) Perkembangan Kognitif 

Perkembangan kognitif siswa juga perlu dipertimbangan dalam penulisan dan 

pemilihan buku teks. Variasi materi tetap diutamakan untuk menghindari kesulitan 

menangkap maksud yang ingindisampaikan atau sebaliknya menimbulkan kebosanan 

pada siswa. 

6) Pemakaian/Penggunaan Bahasa 

Dalam kaitan dengan pemakaian bahasa, buku teks harus memenuhi kriteria 

pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mengikuti perkembangan zaman. 

Perkembangan zaman dimaksud adalah perkembangan penggunaan bahasa Indonesia 

dalam buku teks baik sebagai kutipan maupun bahasa tulis (pemakaian bahasa Indonesia 

saat ini).  

 

 

 

Tema TujuanPembelajaran Materi 
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b. Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia 

Membaca definisi-definisi yang diungkapkan para ahli, terlihat sekali pentingnya buku 

teks dalamembaca ngkapkan para ahlia Indonesiamacam analisis sebagai bahan evaluasi buku 

teks di edisi mendatang.elalu dievaluasi atau dk menunjang suatu pembelajaran. Sehingga, 

pembuatan buku teks harus dilakukan secara cermat. 

Buku teks yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan seperti yang 

diungkapkan oleh Greene dan Petty dalam Tarigan (1986: 86) yaitu sudut pandang (point of 

view), kejelasan konsep, relevan dengan kurikulum, menarik minat, menumbuhkan motivasi, 

menstimuli aktivitas siswa, ilustratif, komunikatif, menunjang mata pelajaran lain, menghargai 

perbedaan individu. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka, analisis, observasi, dan 

wawancara. Metode studi pustaka yang dipadukan dengan metode observasi dan metode analisis 

digunakan dalam menganalisis buku teks bahasa Indonesia yang berjudul “Terampil Berbahasa 

Indonesia 2 Program Bahasa untuk Kelas XI SMA/MA” karya Santoso, G.B. dkk. Secara umum 

pengolahan data dengan menggunakan metode tersebut dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu 

pengumpulan data, reduksi atau seleksi data, analisis data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi.  

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapat buku sekolah elektronik yang akan 

dianalisis dan sumber rujukan yang relevan dengan penelitian ini. Reduksi atau seleksi data 

merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Kemudian, analisis 

data menggunakan Penilaian Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia SMA/MA yang dikeluarkan 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Sementara penyajian data merupakan sekumpulan 

informasi tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan.  

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Kelayakan Isi 

a. Kesesuaian Uraian Materi dengan SK dan KD  

1) Kelengkapan Materi 

Materi pada bab satu  sudah sesuai mencakup materi pada standar kompetensi bab satu. 

Dalam bab satu, standar kompetensi mendengarkan dikorelasikan dengan tiga aspek 

keterampilan  lainnya, yaitu  berbicara pada materi menceritakan pengalaman dan kejadian yang 
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dilihat, membaca pada materi menemukan pokok pikiran esai, dan menulis pada materi menulis 

paragraf deskripsi. Selain itu juga terdapat materi linguistik, yaitu melafalkan fonem Bahasa 

Indonesia dan menggunakan kata yang mengalami proses morfologis. 

2) Kedalaman Materi 

Kedalaman materi yang terdapat pada bab satu sudah mencakup pada kompetensi dasar 

meski ada beberapa tambahan yang di luar dari kompetensi dasar yang tertera. Hal ini telah 

dijelaskan pada point mengenai kelengkapan materi. Dalam bab satu, kompetensi dasar 

“menemukan pokok-pokok isi sambutan/khotbah yang didengar” mencakup empat aspek 

keterampilan berbahasa, yaitu aspek mendengarkan dikorelasikan dengan aspek menyimak hal 

ini terjadi pada saat peserta didik mendengarkan contoh sambutan peringatan hari bumi, menulis 

pada saat peserta didik mencatat pokok-pokok sambutan, berbicara pada saat peserta didik 

mengemukakan tanggapan isi khotbah secara lisan. 

 

b. Keakuratan Materi 

1) Keakuratan dalam Pemilihan Wacana 

Wacana pada bab satu mengenai sambutan/khotbah disajikan pada lampiran terakhir dan 

uraian materinya sesuai dengan kenyataan yang ada dengan menyebutkan sumber yang jelas hal 

ini terbukti pada wacana sambutan peringatan hari bumi yang diambil www.BBCIndonesia.com. 

Wacana-wacana pada materi tambahan tersedia setelah konsep dan teori dipaparkan. Contoh 

pada materi pengalaman dan kejadian yang dilihat contoh wacana tersedia namun tidak terdapat 

sumber idenya karena berupa uraian sendiri, pada materi menemukan pokok pikiran dan esai 

wacana yang berjudul “perda kesenian berupa ide” sumber telah tercantum, pada materi menulis 

paragraf deskripsi wacana hanya berupa contoh uraian paragraf deskripsi, pada materi 

melafalkan fonem bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang mengalami proses morfologis 

tidak terdapat wacana karena berupa pemahaman mengenai ketatabahasaan. 

2) Keakuratan dalam Konsep dan Teori 

Konsep dan teori yang disajikan pada bab satu untuk mencapai KD “menemukan pokok-

pokok isi sambutan/khotbah yang didengar” sesuai dengan definisi yang berlaku dalam ilmu 

bahasa dan ilmu sastra serta tidak menimbulkan banyak tafsir. Diruntutkan terlebih dahulu 

mengenai teori pokok-pokok sambutan atau khotbah, kemudian pada bab satu ada beberapa 

tambahan konsep dan teori mengenai menceritakan pengalaman dan kejadian yang dilihat, 

menemukan pokok pikiran esai menuliskan paragraf deskripsi, melafalkan fonem bahasa 

Indonesia dan menggunakan kata yang mengalami proses morfologis. 

 

http://www.bbcindonesia.com/
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3) Keakuratan dalam Pemilihan Contoh 

Keakuratan dalam pemilihan contoh menanamkan keruntutan konsep dari yang mudah ke 

sukar, dari yang konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dari yang telah dikenal 

sampai pengembangannya. Pada bab satu ini keakuratan dalam pemilihan contoh sangat 

menanamkan keruntutan konsep tersebut karena dari contoh khotbah, cerita bedasarkan 

pengalaman, esai, paragraf deskripsi sudah mencakup dalam keruntutan konsep pada keakuratan 

dalam pemilihan contoh. 

4) Keakuratan dalam pelatihan 

Pelatihan yang diberikan pada bab satu ini sudah dapat mengukur kemampuan 

penguasaan materi, yaitu menemukan  pokok-pokok isi sambutan dan khotbah  yang didengar. 

Teks khotbah sudah tercantum dalam buku yang bersumber dari Himpunan Khotbah Jum’ah Seri 

Amalan Sehari-hari, M. Farid Anwar, B.A., Surabaya, Amin Surabaya, 1986 dan dari Hutan 

Gambut di Kalimantan, www.BBCIndonesia.com. Selain itu terdapat pelatihan menceritakan 

pengalaman pribadi, menemukan pokok pikiran esai yang berjudul ”Perda Kesenian Sebuah 

Ide”, dan menulis paragraf deskripsi berdasarkan lingkungan sekolah. 

 

c. Pendukung Materi Pembelajaran 

1) Kesesuaian dengan Perkembangan Ilmu 

Pada bab tiga materi kurang bernilai kekinian (up to date) yang sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), namun masih relevan dengan 

tingkat pemahaman peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari contoh teks esai tahun 2005 dan teks 

khotbah tahun 1986. 

2) Kesesuaian Fitur/Contoh/Latihan/Rujukan 

Sebagian uraian fitur/contoh/latihan mencerminkan peristiwa dan kejadian yang telah ada 

dan kontekstual seperti dalam menceritakan pengalaman pribadi peserta didik dan menulis 

paragraf deskripsi berdasarkan pengamatan lingkungan sekolah. Namun, terdapat contoh teks 

yang kurang kontekstual seperti teks khotbah tahun 1986 dan esai tahun 2005. 

3) Pengembangan Wawasan Kebhinekaan 

Materi, latihan, dan contoh pada bab satu ini dapat membuka wawasan peserta didik 

untuk mengembangkan wawasan kebhinekaan. Pemberian pelatihan seperti menanggapi 

pengalaman pribadi peserta didik lain dan tanggapan peserta didik mengenai khotbah karena 

dalam pengembangan wawasan kebhinekaan materi, latihan, atau contoh yang disajikan dapat 

membuka wawasan peserta didik untuk mengenal dan menghargai perbedaan budaya, pendapat, 

http://www.bbcindonesia.com/
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penampilan, dan peninggalan leluhur budaya bangsa, mengenal persebaran keanekaragaman 

alam dan makhluk hidup, serta keunikan daerah. 

4) Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Integrasi Bangsa 

Materi-materi yang di sajikan oleh penulis mampu membuat kesadaran berpikir para 

peserta didik untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia seperti penggunaan bahasa Indonesia 

dalam menulis paragraf deskripsi dan memberikan tanggapan. .  Latihan-latihan pada bab satu 

mampu membuat peserta didik melahirkan untuk berpikir seperti mencatat pokok-pokok esai, 

khotbah, dan sambutan karena dalam pengembangan wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa 

materi, latihan, atau contoh yang disajikan dapat melahirkan kesadaran berpikir peserta didik 

untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia sehingga dapat membangkitkan rasa kebersamaan 

dalam membangun nasionalisme dan memperkuat identitas bangsa Indonesia. 

 

2. Kelayakan Penyajian 

a. Teknik Penyajian 

1) Konsistensi Sistematika Penyajian 

Dalam teknik penyajian dimana penyajian itu harus disampaikan secara jelas, fokus, dan 

taat dalam setiap bab, yakni bagian pendahuluan yang berisikan tujuan penulisan buku teks 

pelajaran, sistematika buku, cara belajar yang harus di ikuti, serta hal-hal lain yang di anggap 

penting bagi peserta didik.Pada bagian pendahuluan dan isi yang mencakup uraian, wacana, 

pelatihan, ilustrasi, gambar, maupun pendukung lainnya di sini penulis cukup untuk 

menguraikan pokok bahasan yang ada di setiap bab nya. Wacana dan pelatihan juga tersaji 

dengan apik, gambar-gambar yang dapat menarik minat peserta didik dan mempunyai arti dari 

setiap gambarnya seperti orang yang sedang menggunakan head set dan gambar telinga untuk 

materi mendengarkan khotbah, gambar bibir untuk materi menceritakan pengalaman pribadi dan 

pelafalan fonem, gambar buku untuk materi menemukan pokok-pokok esai, gambar tangan 

memegang pena mewakili materi menulis paragraf deskripsi, dan bagan untuk menjelaskan 

materi vokal dan konsonan. 

2) Keruntutan Konsep 

Kerunutan konsep dimana kita dapat menilainya dari uraian, latihan, contoh dalam hal 

materi kebahasaan dan kesastraan yang disajikan memiliki hubung-kait satu dengan yang lain 

sehingga peserta didik mampu  mengaplikasikan konsep-konsep dasar keilmuan secara 

terintegrasi dan holistik. Pada bab satu ini tidak hanya memfokuskan pada standar kompetensi 

dan kompetensi dasar tetapi dikorelasikan dengan materi kebahasaan yang berupa paragraf 

deskripsi, pelafalan fonem, dan proses morfologis.  
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3) Keseimbangan Antarbab 

Uraian substansi antarbab yang propersional dengan mempertimbangkan SK dan KD 

yang didukung dengan beberapa pelatihan, contoh, Ilustrasi maupun gambar yang sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing pokok bahasan sudah sesuai dari masing-masing babnya. Walau 

terkadang tidak tercantum di SK dan KD tetapi terlampir di babnya ini hanya untuk 

mengkorelasikan dan melengkapi materi setiap babnya. Seperti pada bab ini, kompetensi dasar 

menemukan  pokok-pokok isi sambutan/   khotbah  yang didengar dikorelasikan dengan 

menemukan pokok-pokok esai, menulis paragraf deskripsi, pelafalan fonem, dan proses 

morfologis . 

 

b. Penyajian Pembelajaran 

1) Keterpusatan pada Peserta Didik 

Penyajian materi pada bab ini menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran. 

Keterpusatan pada peserta didik di dominasi dengan uraian harus di dukung oleh kegiatan yang 

membentuk kemandirian belajar peserta didik, seperti dalam tugas mandiri berikut. 

a) Lakukan kegiatan berikut! 

1. Teks Mendengarkan 

2. Dengarkan pembacaan contoh sambutan peringatan hari Bumi! 

3. Sambil mendengarkan, catatlah pokok-pokok isi sambutan! 

b) Setelah Anda mendengarkan dan mencatat pokok-pokok isi sambutan, lakukan 

kegiatan berikut ini! 

1. Benahilah catatan-catatan Anda mengenai pokok-pokok isi sambutan tersebut! 

2. Susunlah pokok-pokok isi sambutan tersebut ke dalam beberapa kalimat! 

3. Hubungkan pokok-pokok isi sambutan tersebut sehingga menjadi satu 

kesatuan yang padu! 

c) Sampaikan secara lisan ringkasan isi sambutan! 

d) Tanggapilah isi sambutan yang telah Anda  dengarkan. Sampaikan tanggapan 

Anda secara lisan di depan kelas! 

2) Merangsang Metakognisi Peserta Didik 

Penyajian materi yang dapat mengembangkan motivasi belajar peserta didik dan 

merangsang  peserta didik untuk berpikir kreatif, tentang apa, mengapa, dan bagaimana 

mempelajari materi pelajaran dengan rasa senang, seperti menulis paragraf deskripsi dengan 

pengamatan lingkungan sekolah dan menulis pengalaman pribadi sehingga menumbuhkan rasa 
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senang bagi diri peserta didik dan dapat pula menumbuhkan minat dan bakat anak misalnya 

dalam bidang menulis. 

3) Merangsang Daya Imajinasi, Kreasi, dan Berpikir Kritis Peserta Didik 

Penyajian materi dapat merangsang daya imajinasi dan kreasi berpikir peserta didik 

melalui ilustrasi, analisis kasus maupun yang lainnya. Di sini peserta didik di tuntut untuk 

mampu berimajinasi dan berpikir kritis, misalnya dalam menulis parargaf deskripsi peserta didik 

dituntut untuk berimajinasi dalam menuangkan pengamatan lingkungan sekolah dan berpikir 

kritis dalam mencatat pokok-pokok sambutan, khotbah, dan esai serta dalam memberikan 

tanggapan.  

 

c. Kelengkapan Penyajian 

1) Bagian Pendahulu 

Buku ini mencakup kata sambutan, kata pengantar, dan daftar isi. Kata sambutan dan 

kata pengantar mengantarkan pembaca untuk mengetahui tujuan penulisan buku, ucapan terima 

kasih, dan harapan. Daftar isi yang disajikan dapat memudahkan peserta didik untuk mencari dan 

menemukan bab, subbab, serta topik yang ada di dalamnya. 

2) Bagian Isi 

Pada bab ini sudah meliputi pendahuluan, rujukan, rangkuman, refleksi, dan pelatihan. 

Pada bab ini juga tercantum tujuan dari setiap materi pembelajaran, seperti pada materi 

menanggapi isi sambutan atau khotbah yang didengarkan tersurat tujuannya sebagai 

berikut.Anda akan mendengarkan sambutan atau khotbah, mencatat pokok-pokokisi sambutan 

atau khotbah, dan mengubah pokok-pokok isi sambutan ataukhotbah dalam beberapa kalimat. 

Kemudian, Anda akan menyampaikanringkasan dan menanggapi isi sambutan atau khotbah.  

3) Bagian Penyudah 

Bagian penyudah buku ini tercantum glosarium, indeks, daftar pustaka, dan lampiran teks 

mendengarkan pelajaran I-XI. 

 

E. Simpulan 

Buku teks merupakan komponen integral dari sistem pendidikan nasional. Hal ini sesuai 

dengan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008. Mengacu pada hal tersebut, pendidik dan peserta 

didik wajib menjadikan buku teks sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya 

busku teks guru dan peserta didik akan terbantu dalam proses belajar mengajar.  

Pendidik dan peserta didik juga harus cermat dalam memilih buku teks karena buku teks 

yang baik harus mencakup seluruh standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sesuai dengan 
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jenjang pendidikan yang dirujuk buku teks tersebut. Buku teks juga harus sesuai dengan standar 

kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, dan kelayakan kegrafikan yang ditetapkan 

oleh Departemen Pendidikan Nasional. Banyak hal dalam buku teks yang harus dipahami oleh 

pendidik, karena keberhasilan dalam pembelajaran selain dari motivasi belajar siswa maupun 

dari pendidiknya buku teks yang di pegang dan dipergunakan oleh peserta didik menentukan 

keberhasilan dalam pembelajaran. 
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Abstract 

 

The purpose of this research is to describe comprehensively of implication the politeness in 

syntax aspect of Angkola Bataknese speech act. The data were direct conversation via telephone 

of uncle and his nephew when they were facing Ied. The research methodology is qualitative 

description by using content analysis technique. Through data analysis, the results are: 1) In 

BBA, there are many predicates become ellypsis. 2) Subject influences the clause in producing a 

word specially in verb. 3) In some clauses, they refer to the verbs only. Not focus on the subject. 

Based on the data, the politeness was represented by sympathy maxim, agreement maxim, 

indulgent maxim, approving maxim. 

 

Keywords: Syntax, Politeness, Speech Act, Angkola Bataknese 

 

A. Pendahuluan 

Kushandi, dkk menyatakan “Bahasa memiliki variasi atau ragam” (2007:47). Dengan 

kata lain, bahasa berkaitan erat dengan masyarakat karena bersifat dinamis, menyesuaikan aspek 

sosial pemakainya, dan pemakainya. Variasi di sini mencakup perbedaan ucapan, tata bahasa, 

atau pemilihan kata dalam suatu bahasa. Selain variasi, Gahara (1995:1) mengatakan bahwa 

terdapat pula situasi kebahasaan yang berbeda satu sama lain. Unsurnya antara lain: peristiwa 

atau situasi, siapa yang berbicara, dan apa yang dibicarakan. Ketiga unsur ini menentukan variasi 

yang menyebabkan kata tertentu dipilih untuk mengungkapkannya.  

Pada bahasa Batak, terdapat variasi atau ragam yang mencakup hal tersebut di atas. Suku 

batak mempunyai lima sub suku dan masing-masing mampunyai wilayah utama, sekalipun 

sebenarnya wilayah itu tidak sedominan batas-batas pada zaman yang lalu. Sub suku dimaksud 

yaitu: (1) Batak Karo yang mendiami wilayah dataran tinggi Karo, Deli Hulu, Langkat Hulu, dan 

sebagian tanah Dairi; (2) Batak Simalungun yang mendiami wilayah induk Simalungun; (3) 

Batak Pak Pak yang mendiami wilayah induk Dairi, sebagian Tanah Alas, dan Gayo; (4) Batak 

Toba yang mendiami wilayah meliputi daerah tepi danau Toba, Pulau Samosir, Dataran Tinggi 

Toba, dan Silindung, daerah pegunungan Pahae, Sibolga, dan Habincaran; dan (5) Batak 

Angkola Mandailing yang mendiami wilayah induk Angkola dan Sipirok, Batang Toru, Sibolga, 

Padang Lawas, Barumun, Mandailing, Pakantan, dan Batang Natal 

(https://margasiregar.wordpress.com/budaya/).  

Menurut tarombo (silsilah) orang Batak, semua sub-sub batak itu mempunyai nenek 

moyang yang satu yaitu si Raja Batak. Dari si Raja Batak inilah bekembang sub-sub suku Batak 

mailto:rsmufliharsi@gmail.com
https://margasiregar.wordpress.com/budaya/
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yang mengembara ke wilayah-wilayah teritorial di atas sejalan dengan perkembangan 

pemukiman baru atau perkotaan yang semakin meluas. Setiap pembukaan kampung baru 

biasanya diringi dengan penabalan marga baru terhadap orang yang membuka perkampungan 

tersebut. Cara ini terutama dilaksanakan dilingkungan sub-sub suku Batak Toba, sehingga 

dengan demikian jumlah marga dilingkungan suku Batak Toba adalah relatif lebih banyak 

jumlahnya, berbeda dengan jumlah marga pada sub suku Batak Mandailing Angkola yang relatif 

lebih sedikit jumlahnya karena tidak menerapkan cara penebalan marga baru. Marga 

dilingkungan suku Mandailing Angkola adalah hanya belasan jumlahnya, yaitu Nasution, Lubis, 

Siregar, Harahap, Hasibuan, Batu Bara, Dasopang, Daulay, Dalimunthe, Dongoran, Hutasuhut, 

Pane, Parinduri, Pohan, Pulungan, Siagian, Rambe, Rangkuti, Ritongga, dan Tanjung. Sedang 

marga pada sub suku Batak Toba adalah puluhan jumlahnya. Semua sub suku Batak yang 

disebut di atas telah meluas dan tersebar di Sumatera Utara, berintegrasi dengan suku-suku 

bangsa lainnya (Dongoran:1997). 

 Di berbagai tempat di luar Sumatera Utara suku Batak banyak dijumpai sebagai perantau 

dan di daerah rantau suku batak biasanya tetap terikat dengan adat budaya sukunya. Misalnya di 

Sumatera Barat antara lain banyak terdapat di Rao, Lembah Malintang, dan Lubuk Sikaping 

(Kabupaten Pasaman); Lima Kaum (Kabupaten Tanah Datar); dan Lubuk Bagalung (Kabupaten 

Padang Pariaman). Di Propinsi Riau banyak terdapat di Tambusai, Rambah, Rokan, Tandun, dan 

Kota Darusalam Kabupaten Kampar. Kebanyakan perantau suku Batak di kedua propinsi ini 

adalah suku Batak Angkola Mandailing. Nalom Siahaan (1982:48) mengatakan bahwa sekalipun 

di rantau suku Batak selalu peduli dengan identitas sukunya, seperti berusaha mendirikan 

perhimpunan semarga atau sekampung dengan tujuan untuk menghidupkan ide-ide adat 

budayanya. Mereka mengadakan pertemuan secara berkala dalam bentuk adat ataupun 

silaturahmi. Berbagai pengaruh luar sudah lama memasuki wilayah daerah Batak. Pada Batak 

Angkola Mandailing pengaruh yang kuat adalah dari dunia Islam. Sedang di daerah Batak Toba 

pengaruh yang kuat adalah dari misi Kristen pada permulaan abad 19. Dari berbagai sub bahasa 

Batak yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memilih penelitian pada bahasa Batak 

Angkola (yang selanjutnya disingkat BBA). 

 

B. Landasan Teori 

 Penelitian yang berhubungan dengan tindak tutur yakni penelitian yang ditulis oleh 

Pasaribu dalam Siregar (1995:45), menganalisis nominalisasi Bahasa Batak Toba berdasarkan 

kajian transformasi generatif dalam bentuk percakapan sehari-hari. Hasil penelitiannya antara 

lain: transformasi generatif itu merupakan proses atau kaidah perubahan dari struktur dalam 
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menjadi struktur permukaan, baik dengan penambahan, penghilangan, permutasi, maupun 

pergantian. Dalam menurunkan atau menderivasikan suatu bentuk ke bentuk lain didalam 

transformasi digunakan tanda–tanda atau simbol–simbol dan rumus–rumus untuk menganalisis 

serta menghasilkan bentuk–bentuk yang gramatis dalam suatu bahasa. Selain komponen 

sintaksis, semantik, dan fonologi dalam menyusun suatu tata bahasa haruslah diberikan uraian 

tentang kaidah – kaidah sebagai berikut : Kaidah sintaksis dan kaidah transformasi atau daftar 

isi. Syarat–syarat penulisan transformasi generatif itu harus memenuhi formal, eksplisit, praktis, 

general, dan ekonomis. Terakhir, rumus–rumus transformasi harus beraturan dengan baik. 

1. Pengertian Tuturan 

Pengertian tuturan pada (1) menyatakan orang yang menyatakan orang yang menyapa 

dengan penutur dan petutur. Pada (2) yakni merupakan suatu contoh kalimat (sentence-instance) 

atau penanda kalimat (sentence-token), jadi dapat dikaji secara pragmatik. Pada (3) komunikasi 

merupakan usaha untuk merekonstruksi tindakan apa yang menjadi tujuan penutur ketika 

mempoduksi ujarannya. Pada (4) mengacu pada pada produk linguistic tindakan tersebut. Pada 

(5) yakni produk suatu tindak verbal (bukan tindak verbal itu sendiri). 

 Menurut Leech yang dikutip oleh Nadar (2009:7), aspek tutur meliputi penutur dan lawan 

tutur, tujuan tutur, tuturan sebagai kegiatan tindak tutur, dan tuturan sebagai produk tindak 

verbal. Petutur atau lawan tutur merupakan orang yang menjadi sasaran tujuan dari penutur. 

Tujuan tuturan yakni maksud penutur mengucapkan sesuatu atau makna yang dimaksud penutur 

dengan mengucapkan sesuatu.  

 

2. Jenis Tindak Tutur 

Selanjutnya disebutkan bahwa dalam teori tindak tutur ujaran mempunyai tiga jenis unsur 

menurut Searle, yaitu: a) propotional meaning atau locutionary meaning yaitu pengaruh dari 

penuturan ilokusioner dan lokusioner; b) illocutionary meaning atau illocutionary force yaitu 

tindakan atau maksud yang menyertai ujara tersebut; d. c) locutionary act yaitu dasar tindakan 

dalam suatu ujaran maupu pengungkapan bahasa; 

Tindak tutur berdasarkan pemakainya terdiri atas:  

a. Tindak Tutur Sopan Santun 

Tindak tutur sopan santun yang biasanya ditemukan pada percakapan awal antara orang-

orang yang baru berkenalan, pada pembicaraan penutur yang berbeda status sosialnya dan pada 

orang yang lebih tua. Di sini penutur memiliki sikap atau tindak saling menghormati dan 

menggunakan tutur yang seimbang. Pada adat Batak Angkola, dikenal dengan nama Dalian na 

tolu (makna harfiah: "tungku yang tiga") mencerminkan sistem kekerabatan dalam melaksanakan 
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aktivitas sosial-budaya. Konsep hubungan fungsional antar marga dalian na tolu (three pillars)- 

pihak kahanggi (barisan satu marga), pihak kedua mora (barisan mertua), dan ketiga anak boru 

(barisan menantu)-dalam masyarakat diterapkan karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 

Sistem kekerabatan ini mempunyai tiga unsur dasar yang terdiri atas: 

1) Kahanggi, yaitu keluarga laki-laki dari garis keturunan orang tua laki-laki. 

2) Anak boru, yaitu keluarga laki-laki dari suami adik/kakak perempuan yang sudah kawin. 

3) Mora, yaitu keluarga laki-laki dari saudara istri. 

Ketiga unsur ini memegang peran penting dalam lingkungan kekeluargaan masyarakat 

Batak Angkola-Mandailing. Tutur sapa menjadi lancar kalau ketiga unsur ini jelas 

keberadaannya. Ketiga unsur ini saling memerlukan dan berfungsi sesuai dengan kedudukannya.  

Dalam sistem kekerabatan dalian na tolu, interaksi sosial antara mora dan anak boru 

berlandaskan hak dan kewajiban masing-masing terhadap satu sama lain. Dalam hal ini, pihak 

anak boru mengemban fungsi sebagai sitamba na urang siorus na lobi (si penambah yang kurang 

si pengurang yang lebih). Karena kewajibannya yang demikian itu, anak boru dikenal pula 

sebagai na manorjak tu pudi juljul tu jolo (yang menerjang ke belakang, menonjol ke depan), 

yang maksudnya pihak anak boru ini sudah semestinya membela kepentingan dan kemuliaan 

pihak mora, atau dengan kata lain pihak anak boru harus sangap marmora (menghormati dan 

memuliakan pihak mora).  

Setiap anggota berbalas tutur yang teratur seperti berbalas pantun secara bergiliran 

dengan pembicara sebagai berikut: 

1) juru bicara yang punya hajat pesta (suhut) pangatak pengetong (penyusun 

acara/protokoler); 

2) suhut (yang punya hajat pesta); 

3) anak boru suhut (menantu yang punya hajat); 

4) pisang raut (ipar dari anak boru); 

5) paralok-alok (peserta musyawarah yang turut hadir); 

6) hatobangan (raja adat di kampung tersebut/noblemen-of-village); 

7) raja torbing balok (raja adat dari kampung sebelah); dan 

8) raja panusunan bulung (raja diraja adat/ pimpinan sidang). 

Upacara perkawinan akan dibuka dengan nasihat perkawinan seperti berikut: 

Muda dibaen na tu gas-gas, jari-jari on ma na lima 

Muda dibaen na marbagas, angkon malo manggolom na lima 

Muda istri sigolom sada, angkon suami na i sigolom dua 

Muda ibaen na mar ruma tangga, ulang bei sai marlua–lua 
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artinya:  

Bila berangkat ke ladang bersemak, gunakan jari yang lima 

Bila sudah berumah tangga, pegang erat nasihat yang lima 

Bila istri menggenggam kesatu, suami genggam yang kedua 

Bila sudah berumah tangga, jangan lagi bermain main 

 

b. Tindak Tutur Penghormatan  

  Tindak tutur penghormatan, yang sering dijumpai pada situasi percakapan kedua belah 

pihak yang berbeda status sosialnya, misalnya guru dengan murid atau pimpinan dengan 

karyawan.  

 Contoh: 

 A : “Malam ni uda!” (Selamat malam bapak) 

 B : “Malam…!” (Selamat malam) 

Pada BBA, percakapan di atas mewakili situasi orang yang baru dikenal. Panggilan uda 

merupakan panggilan lebih sopan daripada bapak untuk orang yang lebih tua meskipun tidak 

memiliki hubungan kekerabatan. Namun, hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut berasal dari 

daerah yang sama. 

c. Tindak Tutur Tidak Menghiraukan 

  Tindak tutur tidak menghiraukan yaitu tindak tutur yang tidak memperhatikan atau tidak 

mempedulikan lawan tutur baik yang disengaja maupun yang disengaja. 

Contoh:  

 A : Olo kele, I dia dahanon hita? Asi maleleng tu? (Teman, mana makanannya? Kenapa  

                 lama banget?) 

B   : Nasosak ma ho, Pette jolo au tabusi parjolo do dah (Buru-buru banget sih, tunggu  

          dulu ya, biar saya beli dulu). 

  

 Kemudian, aspek tindak tutur tidak terlepas dari konteks dan situasi agar tuturan tersebut  

menjadi valid. Maka diperlukan pemahaman yang lebih bagaimana bentuk tuturan yang 

diberikan. Bentuknya dibagi menjadi dua yakni: tindak tutur langsung dan tindak tidak langsung. 

Tindak tutur langsung merupakan tindakan berupa ilokusi tuturan secara langsung berupa wujud 

formal sintaksis yang sesuai dengan modus kalimatnya. Jadi kalimat bertanya untuk menanyakan 

sesuatu, kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak atau memohon, dan kalimat tanya untuk 

menanyakan sesuatu. 

Contoh: 

A : I dia uma mu? Asi mulak parjolo? (Kemana ibumu? kenapa pulang terlebih 

dulu?) 

 B : Acit ulu ni uma (ibu sakit perut) 
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Bagian A benar-benar bertanya dimana keberadaan ibu si B. Oleh karena itu, dia bertanya 

secara langsung. Pada BBA, penggunaan kalimat perintah hanya untuk kaum yang lbih tua ke 

yang lebih muda.  

Tindak tutur tidak langsung merupakan tuturan yang berbeda dengan modus kalimatnya, 

maka maksud dari tindak tuturnya beragam dan tergantung dari konteksnya. 

Contoh: 

A : Na marangkat au tu si kola i, nangadong hepekku. (Saya tidak berangkat ke 

sekolah. Saya tidak punya uang) 

B :  Asi songoni? Kehe amu…Nadong hepengna. (Kenapa begitu? Pergilah kamu, 

Ini uangnya). 

 

Bagian A merupakan pernyataan yang mengandung permintaan maupun permohonan 

untuk meminta uang kepada B. 

   

3. Kesantunan Berbahasa 

Kesantunan diperlukan untuk melengkapi dan mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh 

penerapan prinsip kerjasama dari tindak tutur yang dibahas sebelumnya. Menurut Jaszczoft 

(1999:312), Hal ini dikarenakan dalam berkomunikasi, yang dibutuhkan tidak hanya 

menyampaikan informasi tetapi juga menjaga dan memelihara hubungan sosial penutur dengan 

kawan bicara. 

Menurut Leech, prinsip kesantunan terdiri dari enam maksim, yakni: 

a. Maksim ketimbangrasaan, yaitu maksim ini meminimalkan beban pada orang lain dan 

memaksimalkan keuntungan untuk orang lain. 

b. Maksim kemurahhatian, yaitu maksim ini meminimalkan keuntungan untuk diri sendiri 

dan memaksimalkan pada diri sendiri. 

c. Maksim keperkenaan, yaitu maksim ini meminimalkan hinaan kepada orang lain dan 

memaksimalkan pijian pada orang lain. 

d. Maksim kerendahatian, yaitu maksim ini meminimalkan pujian pada diri sendiri dan 

memaksimalkan hinaan pada diri sendiri. 

e. Maksim kesetujuan, yaitu maksim ini meminimalkan ketaksetujuan antara diri sendiri 

dengan orang lain dan memaksimalkan kesetujuan antara diri sendiri dengan orang lain. 

f. Maksim kesimpatian, yaitu maksim ini meminimalkan antipati antara diri sendiri dengan 

orang lain dan memaksimalkan simpati antara diri sendiri dengan orang lain.  

Prinsip kesantunan tidak terlepas dari budaya. Hal ini dikarenakan tiap budaya daerah 

tertentu memiliki sikap, falsafah, dll yang berbeda dengan daerah yang lain. Hal ini 

tentunya mempengaruhi tindak tutur bahasanya.   
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4. Analisis Sintaksis 

Meskipun tindak tutur merupakan bagian dari proses ujaran pada suatu kegiatan 

berhubungan dengan situasi yang menghasilkan produk verbal, tapi pada hakikatnya tindak tutur 

merupakan bagian komponen dari bahasa yaitu menghubungkan dunia bunyi dan makna, dan 

termasuk dalam pragmatik. Chaer (2009:1) mendeskripsikan komponen tersebut antara lain, 

komponen leksikon, komponen gramatika, dan komponen fonologi. 

Analisis sintaksis merupakan analisis mengenai konstruksi-konstruksi yang hanya 

mengikutsertakan bentuk-bentuk bebas membicarakan struktur frasa, kalimat, dan klausa. Pada 

penelitian ini, penulis memfokuskan menganalisis sintaksis pada klausa dalam tindak tutur 

verbal. Yang menurut kajian gramatikalnya terdiri dari subjek dan predikat baik disertai objek, 

pelengkap, keterangan, maupun tidak.  

 

C. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan bagian penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis 

isi. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian ini antara lain: 

1. Mengambil data yang dibutuhkan dengan merekam percakapan antara Maruli Siregar dan 

Rivai Harahap dengan menggunakan alat perekam dalam handphone. 

2. Menuliskan hasil percakapan dalam bentuk transkrip. 

3. Menganalisis dengan analisis morfologi kosakata yang digunakan dalam percakapan. 

4. Menganalisis dengan analisis sintaksis dengan mengacu pada klausa dalam percakapan. 

5. Membahas sesuai dengan prinsip yang digunakan. 

6. Menuliskan kesimpulan dan saran. 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

a. Analisis Sintaksis 

1) Maruli: Halo…Assalamualaikum Wr. Wb. Bia do kabar uda? Sehat-sehat do hamu di    

             hutaon? 

Di bagian ini terdapat dua klausa, yakni: (1) Kabar: pada bagian bia do kabar uda? 

Makna yang terkandung dalam predikatnya adalah menanyakan kabar. (2) Sehat-sehat: pada 

bagian sehat-sehat do hamu di hutaon? Sehat-sehat di sini mengalami ellipsis, makna yang 

terkandung di dalam predikatnya adalah berkeadaan sehat. 

2) Uda : Halo…Alaikum salam Wr. Wb. Kabar nami di son sehat do nian. Molo hamu di     

          ratto an biado? 
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Di bagian ini terdapat dua klausa, yakni: (1) Sehat : Kabar nami di son sehat do nian. 

Sehat mengalami ellipsis, makna yang terkandung di dalam predikatnya adalah berkeadaan 

sehat. Molo hamu di ratto an biado? Kalimat ini mengalami ellipsis, klausa yang terkandung di 

dalam predikatnya adalah keadaan. 

 

3) Maruli: Alhamdulillah hami sehat do nian. Torus adong rencana mulak tu huta Arrayoon.  

           Magodang de golaen na di tobat jae i? Molo adong rasoki mamulak tobat hita di si. 

 

Di bagian ini terdapat empat klausa, yakni: (1) Sehat : Alhamdulilah hami sehat do nian. 

Sehat mengalami ellipsis, makna yang terkandung di dalam predikatnya adalah berkeadaan 

sehat. (2) Rencana : Torus adong rencana mulak tu huta Arrayoon. Makna yang terkandung di 

dalam predikatnya berencana. (3) Magodang : Magodang de golaen na di tobat jae i? Makna 

yang terkandung di dalam predikatnya adalah menjadi lebih besar (membesar). (4) Mamulak : 

Molo adong rasoki mamulak tobat hita di si. Dari klausa ini makna yang terkandung dalam 

predikatnya adalah ada subjek yang akan menguras atau membuka tambak. 

  

4) Uda : Bo, mapade dai, harana hami pe mamalungun hami tu hamu. Harana masongon  

         naleleng hamu inda mulak. Anggo mengenai tobat jae i, gulaen na pe madung  

         godang-godang, torus molo hurang tabulak tobat julu i. Naponting ro ma haum tu  

         hutaon hara koum-kompe malungun di hamu sasudena. Torus andigan rencana lalu  

         di huta on? 

 

 Di bagian ini terdapat tujuh klausa: (1) mamalungun: Bo, mapade dai, harana hami pe 

mamalungun hami tu hamu. Makna yang terkandung di dalam predikatnya adalah merindukan. 

(2) inda mulak : Harana masongon naleleng hamu inda mulak. Predikat yang terkandung di 

dalamnya memiliki makna adalah tidak pulang. (3) godang-godang: gulaen na pe madung 

godang-godang. Klausa ini mengalami ellipsis. Predikat yang terkandung di dalam kata godang-

godang yaitu sudah banyak yang membesar. (4) Tabulak: torus molo hurang tabulak tobat julu i. 

Klausa ini mengalami ellipsis antara subjek dan predikat yang terkandung adalah hita dan bulak. 

Bulak mengandung arti memanen ikan yang ada di dalam tambak hulu.  (5) torus: torus molo 

tabulak tobat julu i. Klausa ini mengalami ellipsis. Makna predikat yang terkandung di dalamnya 

adalah sampai. (6) ro : Na ponting ro ma hamu tu hutaon. Predikat ini bermakna datang.           

(7) malungun: harana koum-kompe  malungun di hamu sasudena. Makna yang terkandung di 

dalam predikatnya adalah merindukan. (8) lalu: Torus andigan rencana lalu di huta on? Makna 

yang terkandung di dalamnya adalah sampai 
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5) Maruli: Molo nadong halangan sebelum lebaran hami madung libur, jadi hami langsung  

             mulak. Dua ari dua borngin di dalan. Jadi molo so adong halangan tolu ari  

             sebelum lebaran masampe hami tu huta. 

Di bagian ini terdapat tiga klausa, yakni: (1) Libur: Molo nadong halangan sebelum 

lebaran hami madung libur. Makna predikat yang terkandung di dalamnya adalah libur.            

(2) Mulak: Jadi hami langsung mulak. Makna predikat yang terkandung di dalamnya adalah 

pulang. (3) masampe: Jadi molo so adong halangan tolu ari sebelum lebaran masampe hami tu 

huta. Makna predikat yang terkandung di dalamnya sampai. 

 

6) Uda : Pade madai, mudah-mudahan inda adong halangan, rap mangido hita tu Tuhan  

          anso rencana munu i bisa terlaksana Amin. 

 

Di bagian ini terdapat tiga klausa, yakni: (1) Pade madai, mudah-mudahan inda adong 

halangan. Klausa ini mengalami ellipsis. Predikat yang terkandung di dalamnya adalah 

menemui. (2) mangido : rap mangido hita tu Tuhan. Makna predikat yang terkandung di 

dalamnya adalah meminta. (3) terlaksana : anso rencana munu i bisa terlaksana Amin. Makna 

predikat yang terkandung di dalamnya adalah terlaksana.  

 

7) Maruli: Tarsongoni do da uda, salam tu koum sasudena ….Assalamualaikum 

 

Di bagian ini terdapat dua klausa, yakni: (1) Tarsongoni: Tarsongoni do da uda. Klausa 

ini mengalami ellipsis. Makna yang terkandung di dalamnya adalah menyudahi percakapan. (2) 

salam: salam ko koum sasudena. Klausa ini mengalami ellipsis. Makna yang terkandung di 

dalamnya adalah menyampaikan salam. 

 

b. Prinsip Kesantunan yang Terdapat dalam Teks 

1) Maksim Kesimpatian 

Pada BBA dalam percakapan, contoh penggunaan maksim kesimpatian, yakni: Bia do 

kabar uda? Sehat-sehat do hamu di huta on? (Bagaimana kabar Uda? Sehat-sehat saja kan Uda 

di kampung ini?). 

2) Maksim Kesetujuan 

 BBA memenuhi maksim kesetujuan karena menunjukkan hubungan yang baik dan 

positif antara penutur dan kawan bicara. Contoh: Bo, mapade dai harana hami pe mamalungun 

hami tu hamu. (Bo, bolehlah itu karena kami juga merindukan kamu). 

3) Maksim Kemurahatian 

 Kekerabatan mempengaruhi tingkat kemurahatian seseorang. Budaya Batak Angkola 

cenderung loyal kepada kaumnya agar hubungan keluarga tetap erat. Contoh: Anggo mengenai 
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tobat jae i, gulaen na pe madung godang-godang, torus molo tabulak tobat julu i. (Kalau 

mengenai tambak di hilir itu, ikannya pun sudah besar-besar sampai ke hulu). 

4) Maksim Keperkenaan 

 Pengaruh budaya kekerabatan antar individu dalam BBA, menjadikan antar individu 

cenderung terbuka. Contoh: …harana koum kompe malungun di hamu sudena. (karena saudara 

saudara juga rindu kamu semua).  

 

2. Pembahasan 

Pada pemaparan hasil penelitian di atas, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara 

bahasa Indonesia dengan BBA, yakni: 

a. Analisis Sintaksis 

BBA banyak terdapat predikat yang mengalami ellipsis, contoh diantaranya: 

1. Molo hamu di ratto an bia do? (Kalau kamu di rantau sana bagaimana?) 

2. Torus molo hurang tabulak tobat julu i. (terus, kalau kurang kita panen tambak yang di hilir 

sana). 

Pengaruh nomina pada klausa sangat berpengaruh pada pembentukan frasa suatu kata 

terutama kata kerja (predikat). contoh: mamulak tobat. Molo adong rasoki mamulak tobat hita di 

si. Pada beberapa klausa, struktur klausa tidak selalu dari nomina kemudian predikat. Kadang 

justru sebaliknya untuk menekankan predikat tersebut. contoh: 

1. Sehat-sehat do hamu di huta on? (Sehat-sehat saja kan Uda di kampung ini?) 

2. Na ponting ro ma hamu tu huta on? (Yang penting datang dulu kamu bersama 

keluargamu ke kampung ini). 

b. Prinsip Kesantunan dalam Percakapan 

Pada penggunaannya, tidak semua prinsip kesantunan sesuai dengan bahasa yang 

digunakan. Hal ini dikarenakan prinsip kesantuanan tersebut dilanggar oleh faktor budaya dan 

keakraban dari penutur dan kawan bicara. Prinsip kesantunan BBA diwakili oleh maksim 

kesimpatian, maksim kesetujuan, maksim kemurahatian, dan maksim keperkenaan.  

 

E. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindak tutur percakapan dalam BBA 

mengalami perbedaan gejala sintaksis dengan bahasa Indonesia. BBA menekankan pada 

kesesuaian morfem, memiliki banyak campuran, lebih menekankan pada predikat daripada 

nomina. Tiap budaya maupun daerah memiliki prinsip kesantunan bahasa yang berbeda. Pada 
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BBA, tingkat kekerabatan mempengaruhi maksim-maksim yang ada pada prinsip kesantunan. 

Semakin dekat hubungan antar individu, semakin hilang prinsip kesantunan yang digunakan dan 

tidak ada jarak diantara penutur dan kawan bicara.       

 

2. Saran 

Pada penelitian BBA selanjutnya, perlu ditekankan pada perbandingan analisis sintaksis 

BBA dengan sub bahasa batak yang lain. Hal ini bertujuan bukan untuk membedakan, tetapi 

menunjukkan bagaimana keanekaragaman bahasa yang terjadi meskipun masih dalam satu 

daerah terutama dengan bahasa batak yang lain. 
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Abstrak 

Kepunahan bahasa-bahasa di dunia ini telah melahirkan keprihatinan kepada banyak orang dan 

pemerintah, terutama bagi mereka yang mempunyai lebih dari satu bahasa yang dipakai sebagai 

bahasa lisan dan yang memperhatikan bahwa beberapa dari bahasa tersebut sedang mati. Bahasa 

Sunda, salah satu dari bahasa daerah yang dipakai di Jawa Barat, terutama di Bogor, saat ini 

sedang dipertimbangkan kemungkinan kepunahan karena fakta bahwa semakin banyak orang, 

terutama generasi mudanya, menunjukkan keengganan untuk berbicara dalam bahasa tersebut 

dalam percakapan sehari-hari. Kecenderungan ini telah dianalisa dan beberapa usaha, seperti 

loka-karya dan dorongan untuk berbicara dalam bahasa tersebut, sudah dilaksanakan untuk 

mencegah bahasa Sunda dari kepunahan. Meskipun ada jumlah besar penutur yang bisa menjadi 

kandidat kuat atas pemeliharaan bahasa tersebut dalam jangka panjang, bahasa Sunda, seperti 

yang sudah ditunjukkan Cohn, sedang dalam keadaan berisiko punah di masa depan, kecuali 

usaha-usaha terus menerus dilakukan untuk menjaganya. Kecenderungan para penutur bahasa 

Sunda untuk memilih bahasa Indonesia, dan, serta bahasa-bahasa asing lainnya, untuk interaksi 

mereka setiap hari dapat mengarah kepada pergeseran bahasa yang sangat cepat. Faktor-faktor 

dari  pergeseran bahasa berubah-rubah; meskipun demikian, seperti sudah dipelajari, faktor-

faktor sosial seperti dorongan penggunaan bahasa Indonesia, guru-guru multieknis yang 

mengajar di sekolah-sekolah, komunitas heteregenous and perkawinan antar etnis, diantara 

faktor-faktor yang bisa disebutkan, memainkan peran penting dalam berpindahnya seorang 

penutur dari satu bahasa ke bahasa lain. 

 

Kata kunci : kepunahan, bahasa yang sekarat, usaha. 

 

A. Pendahuluan 

Indonesia karena kekayaan linguistiknya, merupakan sebuah negara yang mempunyai 

bahasa daerah. Menurut data dari Ethnologue (dulu disebut Summer Institute of Linguistics), 

Indonesia mempunyai 726 bahasa yang dituturkan oleh beberapa kelompok etnik di seluruh 

wilayah Indonesia. Kebanyakan bahasa tersebut termasuk keluarga bahasa Austronesia, dengan 

sedikit bahasa Papua yang dipakai juga. Bahasa resmi adalah bahasa Indonesia (secara lokal 

disebut bahasa Indonesia), sebuah varian dari bahasa Melayu yang digunakan di seluruh 

kepulauan – dengan meminjam banyak hal dari bahasa-bahasa lokal seperti bahasa Jawa, Sunda 

dan Minangkabau. Bahasa Indonesia terutama digunakan dalam perdagangan, administrasi, 

pendidikan dan media, tetapi banyak orang Indonesia berbicara dalam bahasa daerahnya seperti 

bahasa Jawa dan Sunda (karena menjadi bahasa daerah pertama dan kedua yang dipakai di 

Indonesia) sebagai bahasa pertama mereka. Kebanyakan buku yang dicetak di Indonesia ditulis 

dalam bahasa Indonesia. Disini ada 10 bahasa daerah yang mempunyai penutur terbesar di 

Indonesia. 

mailto:ritadjohan@staff.gunadarma.ac.id
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B. Pembahasan 

1. Bahasa Jawa 

Bahasa Jawa dipakai oleh masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di bagian 

tengah dan timur pulau Jawa; meskipun demikian, di beberapa pulau lain ada juga sejumlah 

orang yang berbicara bahasa Jawa. Bahkan di luar negeri kita dapat menemukan banyak 

pembicara dalam bahasa Jawa, antara lain di Suriname, Kaledonia Baru, Malaysia dan 

Singapura. Menurut data dari sensus tahun 2000, jumlah penutur bahasa Jawa di Indonesia 

sekitar 84 juta.  

 

2. Bahasa Sunda 

Bahasa Sunda, bahasa daerah ketiga terbesar yang dipakai di Indonesia, dituturkan oleh 

mereka yang tinggal terutama di bagian barat pulau Jawa. Selain itu, bahasa Sunda juga dipakai 

di beberapa pulau lain dimana orang Sunda berimigrasi. Menurut data sensus tahun 2000 bahasa 

Sunda dituturkan oleh 34 juta orang. Bahasa Sunda, karena menjadi bahasa berprestise tinggi dan 

mempunyai variasi dialek yang cukup besar, mempunyai beberapa dialek: dialek di bagian barat 

di Banten Selatan, dialek utara di Bogor dan sekitarnya, di selatan/dialek Priangan di Bandung 

dan sekitarnya, dialek bagian timur tengah di Majalengka dan sekitarnya, dialek timur laut di 

Kuningan dan sekitarnya, dan dialek tenggara di Ciamis dan sekitarnya.   

 

3. Bahasa Madura 

Bahasa Madura dituturkan oleh orang Indonesia yang tinggal terutama di pulau Madura 

dan daerah pantai utara Jawa bagian timur (Probolinggo dan sekitarnya). Bahasa Madura juga 

dipakai di Surabaya dan di wilayah-wilayah sekitarnya, di Malang dan daerah sekitarnya, di 

pulau-pulau Masalembo dan Kalimantan. Bahasa Madura sangat dipengaruhi oleh bahasa-bahasa 

Jawa, Melayu, Bugis, China dsb. Banyak kata dari bahasa-bahasa tersebut berasal dari bahasa 

Melayu dan bahkan bahasa Minangkabau, tentu saja, dengan ucapan-ucapan yang sedikit yang 

berbeda. Bahasa Madura juga mempunyai pengucapan yang sangat unik sehingga orang-orang di 

luar pulau Madura akan sukar mempelajarinya. Menurut data sensus 2000, jumlah penutur 

bahasa Madura sekitar 13 juta orang.  

Bahasa Madura mempunyai beberapa dialek, seperti dialek Bangkalan, Sampang, 

Pamekasan, Sumenep dan Kangean. Dialek-dialek lain merupakan dialek pedesaan yang sudah 

tercampur dengan dialek-dialek bahasa-bahasa lain.  
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4. Bahasa Minangkabau 

Bahasa Minangkabau dibicarakan oleh orang-orang Minangkabau di provinsi Sumatera 

Barat, bagian barat Riau dan Negeri Sembilan, Malaysia. Bahasa Minangkabau juga ditemukan 

di beberapa wilayah dimana masyarakat Minangkabau sudah berimigrasi. Menurut sensus 2007, 

bahasa Minangkabau dituturkan oleh sekurangnya 5 juta orang. Bahasa Minangkabau 

mempunyai banyak dialek:  Bahasa Minangkabu standar (dialek Padang), Mandahiling Kuti 

Anyie, Padang Panjang, Pariaman, Ludai, Sungai Batang, Kurai, Kuranji, Salimpaug 

Batusangkar, dan Rao-Rao Batusangkar.  

 

5. Bahasa Musi 

Bahasa Musi adalah bahasa yang dipakai oleh komunitas di bagian hulu dan bagian hilir 

dari Sungai River, Provinnsi Sumatera Selatan. Bahasa Musi juga dikenal sebagai bahasa Sekayu 

dan bahasa Palembang. Penutur-penutur bahasa ini, menurut sensus tahun 2000, adalah sekitar 

3.9 orang. Dialek yang ada dalam bahasa Musi adalah dialek Pegangan, Musi Sekayu, Penukal, 

Kelingi, Rawas, Palembang, Palembang Lama, Meranjat, Penesak, Belide, Burai dan Lematang 

Ilir.  

 

6. Bahasa Bugis 

Bahasa Bugis adalah bahasa yang dituturkan oleh orang-orang di Sulawesi Selatan. 

Selanjutnya, bahasa ini juga dibicarakan di daerah-daerah lain di provinsi-provinsi di Sulawesi, 

selain Sulawesi Selatan, Kalimantan, Maluku, Papua, Sumatra, dan juga di Sabah, Malaysia.  

Menurut sensus tahun 1991, bahasa Bugis dipakai oleh sekitar 3.5 juta orang. Bahasa Bugis 

mempunyai beberapa dialek, termasuk dialek Bone, Pangkep, Camba, Sidrap, Pasangkayu, 

Sinjai, Soppeng, Wajo, Barru, Sawitto, dan Luwu.  

 

7. Bahasa Banjar 

Bahasa Banjar dipakai oleh suku Banjar di Kalimantan Selatan dan juga dituturkan di 

daerah-daerah lain, seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Indragiri Hilir, Riau, dan 

yang mengherankan oleh suku Banjar yang sudah tinggal di Malaysia. Bahasa Banjar ini sangat 

dipengaruhi oleh bahasa Melayu, Jawa dan Dayak. Menurut sensu populasi 2000 penutur bahasa 

ini berjumlah 3.5 juta. Bahasa Banjar mempunyai dua dialek utama, terutama dialek Kuala dan 

Hulu. Dialek Banjar Kuala dituturkan oleh penduduk Banjarmasin, Martapura, dan Pelaihari, 

sedangkan dialek-dialek hulu oleh orang-orang yang tinggal di daerah hulu.  
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8. Bahasa Aceh 

Bahasa Aceh dituturkan oleh orang Aceh yang tinggal di daerah-daerah pantai, beberapa 

pulau dan beberapa daerah di sekitar Aceh. Bahasa ini  dipakai di provinsi Aceh, kecuali tiga 

kabupaten di Aceh Timur yang menggunakan bahasa Gayo, dan satu kecamatan di Aceh barat 

daya yang menggunakan bahasa Kluet. Menurut sensus tahun 2000 jumlah pembicara sekitar 3.5 

juta. Bahasa Aceh mempunyai beberapa dialek, yaitu dialek Banda Aceh, Baruh, Bueng, Daya, 

Pase, Pidie (Pedir, Timu) dan Tunong.  

 

9. Bahasa Bali 

Bahasa Bali dipakai oleh masyarakat di pulau Bali, di Lombok Barat dan di wilayah kecil 

di ujung timu pulau Jawa. Di Lombok, bahasa Bali dipakai terutama di sekitar kota Mataram, 

sedangkan di pulau Jawa, bahasa ini dipakai di beberapa desa di kabupaten Banyuwangi. Seperti 

bahasa Jawa, bahasa Bali juga mempunyai tingkat kesopanan dalam penggunaannya. Bahasa 

Bali  mempunyai hubungan dengan bahasa Sasak dan beberapa bahasa di pulau Sumbawa. 

Kesamaannya dengan bahasa Jawa hanya semati karena pengaruh kosa kata bahasa Jawa sebagai 

bagian dari penaklukan Bali oleh sebuah kerajaan di Jawa pada abad ke 14 oleh Gajah Mada.  

Secara bunyi, Bahasa Bali lebih mirip dengan bahasa Melayu dari pada bahasa Jawa. 

Kesamaan dengan bahasa Jawa hanya pada tingkat penggunaan, seperti alusdalam bahasa Bali 

dan krama dalam bahasa Jawa. Menurut sensus tahun 2000 bahasa Bali dipakai oleh 3.3 juta 

orang. Bahasa Bali mempunyai banyak sekali dialek antara lain dialek Bali dataran rendah 

(Klungkung, Karangasem, Buleleng, Gianyar, Tabanan, Jembrana, Badung), serta dialek Bali 

dataran tinggi (Bali Aga) dan Nusa Penida.  

 

10. Betawi 

Bahasa Betawi adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Betawi di Jakarta. Bahasa 

Betawi merupakan derivasi dari bahasa Melayu. Bahasa Betawi merupakan bahasa campuran 

yang berdasar pada bahasa pasar Melayu ditambah dengan unsur-unsur Sunda, Jawa, Bali, China 

Selatan (terutama Hokkien), Arab, dan bahasa Eropa (terutama Belanda dan Portugis). Tidak ada 

struktur-struktur baku dalam bahasa Betawi yang membedakannya dengan bahasa Melayu 

sebagai bahasa yang berkembang secara alami. Menurut sensur 1993, penutur bahasa Betawi 

berjumlah 2.7 juta orang.  
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11. Kepunahan Bahasa 

Sebuah bahasa yang terancam kepunahan adalah sebuah bahasa yang mengalami risiko 

penurunan penggunaan, terutama karena bahasa tersebut mempunyai sangat sedikit penutur yang 

hidup. Jika bahasa tersebut kehilangan penutur aslinya, bahasa tersebut menjadi bahasa mati. 

UNESCO mendefinisikan empat tingkat kepunahan bahasa antara “aman” (tidak terancam) dan 

“mati” yaitu Vulnerable (dalam bahaya), pasti terancam (Definitely endangered), sangat 

terancam (severely endangered) dan sangat serius terancam (critically endangered).  

UNESCO menyebutkan empat tingkat kepunahan bahasa antara “amam” (tidak 

terancam), berdasarkan transfer antar generasi: “tentu terancam” (tidak dituturkan oleh anak-

anak diluar rumah), “sangat terancam “ (hanya dituturkan oleh generasi tua) dan “sangat serius 

terancam” (dituturkan oleh sangat sedikit generasi tua, bahkan sering pembicara setengah bahasa 

(semi-speakers). Dengan menggunakan skema klasisifikasi alternatif, seorang ahli bahasa 

Michael E. Krauss mendefinisikan bahasa-bahasa sebagai ‘amam’ jika dianggap bahwa anak-

anak mungkin akan berbicara dalam bahasa tersebut selama 100 tahun; “terancam punah” jika 

anak-anak tidak akan berbicara dengan bahasa itu dalam waktu 100 tahun (sekitar  60-80% 

bahasa ada dalam kategori ini) dan : “moribund” (mati) apabila anak-anak tidak berbicara bahasa 

itu lagi sekarang.           

Negara-negara di dunia mungkin menyatakan dengan angkuh bahwa bahasa-bahasa itu 

terkait dengan mereka sendiri, tetapi fakta masih tetap sama bahwa apabila mereka tidak 

melakukan sesuatu mengenai bahasa mereka sendiri yang terancam, bahasa tersebut akan punah 

secara perlahan. Ada banyak alasan mengapa sebuah bahasa tertentu terancam punah. Ini 

mungkin bisa juga karena penduduk yang berbicara dalam bahasa tersebut ada dalam bahaya 

fisik  karena bencana alam, perang, dan genosida; Meskipun  demikian, ini juga bisa terjadi 

karena para penutur dicegah untuk berbicara dalam bahasa tersebut karena represi politik dan 

hegemoni budaya. Apapun alasannnya ada semakin banyak bahasa yang terancam kepunahan.  

Banyak bahasa daerah yang saat ini sedang terancam juga karena keprihatinan yang 

kurang yang diberikan oleh para penutur bahasa sendiri. Di Indonesia, saat ini semakin banyak 

anak diajar bahasa Indonesia dan beberapa bahasa asing dan bukan bahasa ibu mereka, bahkan 

oleh orang tua sendiri.  Jelas itu akan membuat mereka tidak bisa mengerti bahasa ibu. 

Sebagaimana bahasa dapat mati secara perlahan, yang mungkin merupakan hal yang paling 

alami yang bisa terjadi, tetapi banyak kali ada pengaruh-pengaruh luar yang melibatkan 

perjuangan komunitas minoritas terhadap mayoritas dimana mereka tinggal. Matinya sebuah 

bahasa dapat berawal dari rumah, atau bisa bermula dari tempat yang lebih tinggi seperti 

pemerintah atau aristokrasi. Mungkin penyebab paling utama dari kematian sebuah bahasa 
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adalah ketika sebuah komunitas yang awalnya hanya berbicara dengan satu bahasa mulai 

berbicara dengan bahasa lain juga. Ini disebut “pergeseran bahasa” (language shift). Masyarakat 

tersebut awalnya bilingual, tidak membuang bahasa asli mereka, tetapi kemudian mereka mulai 

menggunakan bahasa baru semakin banyak, sampai bahasa asli mereka tidak lagi digunakan.   

Meskipun demikian, secara nasional diakui bahwa bahasa Indonesia juga lebih penting 

dari bahasa-bahasa lain, sebagai alat untuk mempersatukan semua orang di wilayah kepulauan 

Indonesia. Itulah mengapa bahasa ini diberikan prioritas untuk dipelajari di sekolah dan dipakai 

di Indonesia. Sementara itu, bahasa-bahasa lokal tidak selalu masuk dalam daftar kurikulum 

sekolah. Sayangnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  Muhamad Nuh, menyatakan pada 

bulan Januari 2013 bahwa pengajaran bahasa-bahasa lokal sebagai matapelajaran di sekolah akan 

menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional. Nuh kemudian mengatakan bahwa banyak 

sekali elemen masyarakat yang cemas salah duga bahwa bahasa daerah akan ditinggalkan dalam 

kurikulum. Fakta bahwa kurikulum baru akan ditetapkan pada mereka.  

Bahasa Indonesia merupakan cerita sukses bagaimana sebuah bahasa daerah asli bisa 

dipromosikan kedalam sebuah bahasa nasional berhadapan dengan 700 bahasa daerah lainnya 

dan pengaruh bahasa Inggris. Meskipun demikian, keberhasilannya harus mengorbankan banyak 

bahasa-bahasa minoritas di Indonesia; ada sebanyak 146 bahasa di Indonesia sedang terancam 

kepunahan. Indonesia membutuhkan mensyaratkan bahwa semua sekolah di 17.000 kepulauan 

Indonesia harus diajar dalam bahasa Indonesia, tetapi keseriusan akan slogan nasional “Bhineka 

Tunggal Ika” sudah sedemikian mengendor di beberapa wilayah dengan mengijinkan sekolah 

mengajar bahasa-bahasa minoritas untuk semua bahasa selama satu jam sehari (bahkan lebih 

untuk bahasa Jawa), sangat tidak cukup untuk mengajar sesuatu yang subtansial, tetapi secara 

simbolis penting. Pada tahun 2013, dalam gerakan pro-nasionalisme, pemerintah Indonesia 

memutuskan bahkan untuk membuangnya.  

 Sekolah-sekolah bebas untuk mengajarkan bahasa daerah, tetapi instruksi bahasa daerah 

harus menjadi bagian dari pembelajaran budaya, berarti bahwa mengajarkan sejarah, tarian, seni 

dan sekarang budaya daerah setempat semua harus terjadi dalam waktu satu jam per minggu. 

Protes besar-besaran oleh para murid dan guru di Bali menyebabkan bahasa bali dikecualikan 

dari peraturan ini bersama dengan bahasa Jawa yang secara politis berjaya. Sekolah-sekolah di 

Bali diijinkan untuk memakai satu jam per  minggu hanya untuk mengajarkan bahasa Bali. 

Namun demikian, bahasa lain di Indonesia ini tidak diberikan perlindungan yang sama, tanpa 

adanya usaha keperpihakan yang kuat.  
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Di kebanyakan negara dengan berbagai ragam bahasa, hal sebaliknya menjadi norma. 

Pemerintah pusat dengan sengaja menekan penggunaan dan pengajaran bahasa-bahasa minoritas 

di sekolah dalam usaha mereka untuk kesatuan politis. Kebijakan mengenai pengajaran bahasa 

seringkali “dipakai oleh mereka yang sedang berkuasa” untuk mengubah ideologi menjadi 

praktek melalui pendidikan formal. Ini bisa dimengerti dari sudut pandang nasionalisme dan 

mungkin ekonomi, tetapi bukan dari sudut pandang budaya.  

Pada tahun 1896, dalam usaha membawa orang Hawai dalam satu bangsa, Amerika 

Serikat meminta bahasa Inggris dijadikan bahasa pelajaran untuk semua sekolah swasta dan 

negeri di Hawaii.  Karena diterapkan oleh para administrator yang keras, undang-undang ini 

secara efektif , meskipun tidak resmi , membuang bahasa Hawaii dari sekolah mereka, dengan 

demikian mereka bisa mengajarkan pesan semua hal yang berbau pro Bahasa Inggris dan anti 

Hawaii. Baru pada tahun 1978, para aktivis menemukan momentum untuk meyakinkan para 

legislator untuk memberikan status resmi pada bahasa Hawaii, yang membuka jalan bagi pra 

sekolah swasta pertama dengan pemakaian bahasa Hawaii secara menyeluruh (immersion) 

dibuka pada tahun 1984. Pada tahun 1986, 30 tahun kemudian, sekolah-sekolah  negeri akhirnya 

diperbolehkan untuk mengajarkan bahasa Hawaii bersama dengan bahasa Inggris, hasil dari 

gerakan politik yang kecil tetapi sangat kuat untuk mengubah kebijakan bahasa Hawaii.  

Di negara Perancis yang sangat membanggakan diri secara linguistik, bahasa-bahasa 

regional dianggap sebagai ancaman internal yang besar. Pada tahun 1925, sesudah tahun-tahun 

perseteruan, Menteri Pendidikan akhirnya menetapkan  tantangan monolingual : hanya bahasa 

Perancis yang harus digunakan di semua sekolah. Memakan waktu 80 tahun bagi sebuah 

pemerintahan untuk beranjak, membuka pintu lebar-lebar dengan mengijinkan bahasa-bahasa 

minoritas seperti Occitan, Breton, Catalan dan Basque untuk diajarkan namun hanya sebagai 

kegiatan ekstra kurikuler. Sekarang, bahasa-bahasa daerah diijinkan di sekolah-sekolah dan 

diakui oleh Konstitusi Perancis, namun untuk kebanyakan dari bahasa-bahasa tersebut sudah 

sedemikian terlambat. (26 bahasa minoritas Perancis sudah terancam punah).  

Amerika Serikat, Perancis dan Indonesia adalah di antara puluhan negara yang 

menerapkan kebijakan mono-linguistik untuk menjaga kesatuan politis. Sekarang dalam tingkat 

keamanan tertentu, negara-negara tersebut sudah tunduk pada tekanan internal untuk 

mengijinkan pengajaran bahasa-bahasa daerah pada tingkat tertentu. Kombinasi stabilitas politis 

dan advokasi kebijakan pendidikan internal adalah salah satu dari kombinasi yang nampaknya 

bisa menjanjikan penguatan bahasa-bahasa daerah. Meskipun demikian, langkahnya perlu 

dipercepat, sebelum bahasa-bahasa daerah tersebut tidak mungkin lagi bisa direvitalisasi.  
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Karena Indonesia hanya mengenal satu bahasa resmi, bahasa-bahasa lain tidak diakui 

baik pada tingkat nasional maupun daerah, dengan demikian membuat bahasa Jawa yang paling 

banyak dituturkan tidak mempunyai status resmi, dan bahasa Sunda ada di daftar keduanya 

(sesudah bahasa Jawa). Keadaan seperti ini sudah menyebabkan opini bahwa pada suatu saat  

bahasa-bahasa daerah yang dituturkan di seluruh kepulauan Indonesia mungkin akan lenyap.  

Meskipun ada jumlah besar penutur yang bisa menjadi kandidat kuat atas pemeliharaan 

bahasa tersebut dalam jangka panjang, bahasa Sunda, seperti yang sudah ditunjukkan Cohn, 

sedang dalam keadaan berisiko punah di masa depan, kecuali usaha-usaha terus menerus 

dilakukan untuk menjaganya. Kecenderungan para penutur bahasa Sunda untuk memilih bahasa 

Indonesia, dan, serta bahasa-bahasa asing lainnya, untuk interaksi mereka setiap hari dapat 

mengarah kepada pergeseran bahasa yang sangat cepat.  

Faktor-faktor dari  pergeseran bahasa berubah-rubah; meskipun demikian, seperti sudah 

dipelajari oleh Cohn, bahwasanya faktor-faktor sosial seperti dorongan penggunaan bahasa 

Indonesia, guru-guru multieknis yang mengajar di sekolah-sekolah, komunitas beragam  and 

perkawinan antar etnis, diantara faktor-faktor yang bisa disebutkan, memainkan peran penting 

dalam berpindahnya seorang penutur dari satu bahasa ke bahasa lain. 

 

12. Penyebab Kepunahan Bahasa   

Ada 726 bahasa yang dibicarakan di seluruh kepulauan Indonesia pada tahun 2009 (turun 

dari 742 bahasa pada tahun 2007), populasi multi bahasa terbesar didunia sesudah Papua New 

Gini. Papua yang bersebelahan dengan Papua New Gini mempunyai bahasa yang paling banyak 

di Indonesia. Berdasarkan klasifikasi EGIDS (Expanded Graded Intergenerational Disruption 

Scale) yang digunakan oleh Ethnologue (dulu disebut the Summer Institute of Linguistics), 63 

bahasa sedang sekarat (dibagi menjadi moribund dan Hampir Punah, atau Tidur), yang 

didefinisikan sebagai  “pembicara yang fasih (kalau ada) lebih tua daripada mereka yang masih 

bisa produktif punya anak, jadi sudah sangat terlambat untuk memperbaiki perpindahan lintas 

generasi alami melalui rumah.” 

Tidak ada yang lebih menyedihkan bagi komunitas linguistik daripada menyaksikan 

kematian sebuah bahasa dan tidak dapat melakukan apa-apa. Tentu saja, terutama tidak banyak 

orang benar-benar tahu bahwa bahasa dapat jug “mati.” Definisi sebuah bahasa mati, seperti 

dikatakan oleh Sarah-Claire Jordan, adalah bahwa tidak ada penutur asli yang tertinggal hidup. 

Ada beberapa cara kenapa hal itu dapat terjadi, tetapi pada dasarnya adalah tidak ada satu 

orangpun tertinggal yang bisa bisa berbicara dalam bahasa itu sebagai bahasa ibunya dan 

berbicara dengan lancar. Maka bahasa itu mati. Tidak peduli apakan masih ada anggota 
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komunitas yang mengerti bahasa itu atau mungkin bisa berbicara sedikit. Bahkan kalau ada 

orang-orang tua. 

Bahasa dapat mati secara perlahan, yang mungkin merupakan cara yang paling alami 

yang mungkin terjadi, tetapi banyak kali ada pengaruh-pengaruh luar yang melibatkan 

perjuangan komunitas mayoritas terhadap masyarakat mayoritas dimana mereka tinggal. 

Kematian bahasa dapat berawal dari rumah atau mulai ditempat yang lebih tinggi lagi seperti 

pemerintah dan aristorkrasi. Mungkin penyebab paling umum dari kematian sebuah bahasa 

adalah ketika komunitas yang tadinya hanya berbicara satu bahasa mulai berbicara dengan 

bahasa lain. Ini disebut “pergeseran bahasa.” Komunitas menjadi bilingual, tidak membuang 

bahasa ibu mereka, tetapi segera mereka mulai menggunakan bahasa baru semakin lama semakin 

banyak, sampai bahasa ibu mereka tidak lagi digunakan. 

Pergeseran bahasa dapat terjadi secara alami, tetapi banyak kali, mungkin terlalu sering, 

ini adalah sesuatu yang dipaksakan oleh pemerintah dalam satu cara atau cara yang lain, karena 

bahasa-bahasa yang dibuang biasanya bahasa daerah atau bahasa kaum minoritas. Kadangkala, 

komunitas memutuskan bahwa mereka akan menjadi lebih baik apabila mereka mempelajari 

bahasa yang lebih populer dan lebih bisa diterima secara sosial karena anggotanya kemudian 

mempunyai akses terhadap kesempatan sosial dan ekonomis yang, kalau tidak mengenal bahasa 

tersebut,  belum pernah mereka kenal sebelumnya. Apapun alasannya, pergeseran bahasa 

menyebabkan kematian bahasa, namun setidaknya kematiannya merupakan kematian yang 

perlahan.  

Meskipun demikian, ada cara untuk tetap menjaga bahasa dari kematian, atau 

merevitalisasi bahasa yang sudah mati. Contoh terbaik mungkin adalah apa yang dilakukan Israel 

dengan bahasa Ibrani, dengan mengubahnya dari bahasa yang praktis sudah mati menjadi sebuah 

bahasa yang membuat seluruh generasi baru dari masyarakat yang memakainya sebagai bahasa 

ibu mereka. Dengan penemuan kembali atau revitalisasi sebuah bahasa terjadi pula penemuan 

kembali dan revitalisasi sebuah budaya atau  warisan, jadi sangat baik kalau masyarakat 

mencoba melakukan sesuatu untuk menghentikan atau setidaknya memperlambat kematian 

banyak bahasa yang terancam punah.  

 

C. Kesimpulan 

Meskipun ada jumlah besar penutur yang bisa menjadi kandidat kuat atas pemeliharaan 

bahasa tersebut dalam jangka panjang, bahasa Sunda, seperti yang sudah ditunjukkan Cohn, 

sedang dalam keadaan berisiko punah di masa depan, kecuali usaha-usaha terus menerus 

dilakukan untuk menjaganya. Kecenderungan para penutur Sunda untuk memilih bahasa 
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Indonesia, dan kemudian bahasa asing lainnya, untuk interaksi harian mereka dapat 

menyebabkan pergeseran bahasa yang sangat cepat. Faktor-faktor pergerseran bahasa berubah; 

meskipun demikian, faktor-faktor sosial seperti pengangkatan guru-guru bahasa Indonesia, multi 

etnik yang mengajar di sekolah-sekolah, komunitas yang beragam dan perkawinan antar etnis, 

diantara faktor2 lain, memainkan peran penting dalam menyebabkan seorang penutur untuk 

berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain.  

Meskipun beberapa sekolah sudah menawarkan muatan lokal sebagai bagian dari usaha 

pemerintah daerah untuk mendukung pemeliharaan bahasa dan kebudayaan lokal, ada banyak 

pendapat bahwa usaha-usaha tersebut tidak cukup, karena interaksi dengan orang tua dan 

anggota komunitas dalam bahasa-bahasa lokal juga merupakan sesuatu yang sangat penting. 

Salah satu masalah adalah bahwa nampaknya banyak orang tidak menyadari orientasi mereka 

terhadap pilihan bahasa baik lokal, regional maupun global. Penting bahwa setiap penutur 

individu menyadari bahwa keputusan mereka atas pilihan bahasa mempengaruhi komunitas 

mereka dan masa depan dari bahasa mereka.  
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Abstract 

 
The transcendent values are the core in every teaching process held by every Islamic Junior 

High Schools. Wathoniyah Islamic Junior High Schools is one of the schools that hold teaching 

process on the basis of transcendent values in every subject. This school integrates-

interconnects every subjects with Islamic transcendent values. Language subject in Mts WI is in 

the context of leading the believe which is done by sorting the teaching materials that fit with 

the principle of the believe of language teachers. It is expected  that Indonesian language 

teachers, can also transfer the transcendent Islamic values and good deeds to the students beside 

teaching the language both explicitly and implicitly. The second way stresses on the values of 

the teachers in transferring religious values through the teaching of Indonesian’s language. The 

transcendent values of Indonesian’s language skills in MTs. WI include:1) speaking, 2), 

listening 3), reading 4) writing, and 5) literary appreciation. 

  

Keywords: Tanscendents Values, Indonesian’s Language Teaching 

 

A. Pendahuluan 

Fondasi linguistik pendidikan, meskipun ini jarang dijelaskan, yang dibentuk oleh 

interaksi antara ilmu bahasa. Pada gilirannya pendidikan linguistik mengarahkan guru, pelajar, 

dan desainer kurikulum untuk tujuan sistemik yang melekat dalam wajib belajar. Dalam wajib 

pendidikan, baik sekolah dan pasca-awal pendidikan, kita menemukan sejarah warisan 

disarankan di atas.  

Kurikulum dapat dilihat sebagai pembelajaran yang direncanakan pengalaman yang 

lembaga formal memberikan kepada peserta didik. Kurikulum klasik mencerminkan orientasi 

terhadap pengetahuan, atau cara bahwa kurikulum membawa misi primer, atau keperluan sosial, 

yang mendasari pendidikan. Setidaknya ada empat jenis kurikulum, yaitu: 1) keterampilan, yaitu 

bagaimana keterampilan ditularkan dan diterapkan dalam kegiatan ekonomi berorientasi 

pendidikan; 2) humanis intelektualisme, yaitu bagaimana kefasihan dan ekspresi mejunjung 

tinggi budaya; 3) transendensi, yaitu bagaimana ketaatan beragama dibudayakan; dan 4) 

nationing, yaitu bagaimana nasionalisme ditanamkan. 
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B. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Peneliti mengungkap fenomena 

pembelajaran di MTs. WI Karangduwur  pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Pengumpulan 

data dilakukan dengan observasi naturalistik yaitu peneliti terlibat dalam proses pembelajaran di 

kelas terutama saat guru mengajar. Keterlibatan peneliti dalam pembelajaran hanya terbatas pada 

membantu mengkondisikan kelas, peneliti berusaha tidak mengganggu dan tida megubah 

rencana pembelajaran yang telah dirancang oleh guru, tidak memberi pengaruh yang besar pada 

proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran 

berjalan dengan natural dan tidak ada pemberian perlakuan secara khusus dari peneliti, untuk 

tercapainya psoses pembelajaran yang alami peneliti tidak berperan sebagai guru. 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  Melalui teknik observasi ini peneliti mengamati dengan seksama 

proses penyampaian materi pelajaran. Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk memeroleh data 

tambahan atau untuk penguatan data. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan 

yaitu guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Dokmentasi dilakukan dengan cara melihat 

dokumentasi berupa pengumpulan data dalam bentuk dokumen buku-buku yang di pakai oleh 

guru. 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen untuk 

memperoleh gambaran langsung tentang kondisi pembelajaran di kelas. Keabsahan data dalam 

penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang valid. Keabsahan data yang dilakukan oleh 

peneliti adalah triangulasi berupa triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi teknik dimaksudkan 

untuk crosscheck data yang diperoleh, data yang diperoleh dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi akan dibandingkan, dan dicek untuk memperoleh data yang akurat. Triangulasi 

sumber dimaksudkan untuk crosscheck data dari beberapa sumber yang nantinya akan 

dibandingkan, dan dicek untuk memperoleh data yang akurat. 

 

C. Pembahasan 

1. Transenden (Sebuah Paradigma Agama) 

Beberapa kurikulum bertujuan untuk mereproduksi norma-norma kehidupan yang berasal 

dari etnis, agama keyakinan, atau ideologi moral. ideologi politik dan idealisme agama biasanya 

dikemas dalam kebajikan, paradigma moral yang berakar pada hubungan pengetahuan dengan 

tindakan etis. Seseorang yang agamanya atau etikanya bagus biasanya menempatkan nilai 

pengetahuan tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tapi bagaiamana pengetahuan dan 

ketrampilan itu berharga.  
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Kurikulum di MTs. WI disusun untuk menghidupkan nilai transenden dalam setiap 

bidang mata pelajaran di sekolah. Dalam pelajaran bahasa Indonesia juga terlihat proses 

pembelajaran yang berusaha menghidupkan nilai transenden ini. MTs. WI merupakan sebuah 

lembaga pendidikan yang  terletak di Jl. Penegar No. 2 Karangduwur Petanahan Kebumen. 

Madrasah ini berlatar belakang pondok pesantren atau bisa disebut dengan Pondok Pesantren 

Wathoniyah Islamiyah (PPWI). Madrasah yang berbasis pesantren ini bisa terlihat dari visi misi 

sekolah dan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.  

a. Visi 

1. Mempersiapkan generasi muda yang kokoh dalam iman, semangat dalam ibadah, dan luhur 

dalam moral. 

2. Mempersiapkan generasi muda yang memiliki kesalehan sosial, untuk dapat berkontribusi 

kepada masyarakat secara pribadi dan profesional. 

3. Mempersiapkan generasi muda yang unggul dalam prestasi akademik dan memiliki 

ketrampilan yang berguna dalam hidupnya. 

b. Misi 

1. Menyelenggarakan Tarbiyah Islamiyah dan Ulumur-Riyadiyah (ilmu umum) dalam 

rangka tafaquh fid-din. 

2. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan kursus ketrampilan yang berguna dalam 

menjalankan tugas hidup. 

Sedangkan mata pelajaran di MTs. WI di bagi menjadi tiga kelompok mata pelajaran 

yaitu: (1) Mapel Pondok Pesantren yang terdiri dari pelajaran Tauhid, Hadits, Lughat, 

Mahfudzat, Tadribat, Imla, Tahaji, Tarikh, Tafsir Al-Qur'an, Fiqh, kaligrafi, Hisab, Qiro'ah 

(Pembacaan Teks Arab), Nahwu, dan Sharaf. Mapel Depag: Al-Qur'an Hadits, Sejarah 

Kebudayaan Islam, Aqidah Ahlak, Bahasa Arab. Mapel Diknas: Pkn, IPS (Geografi, Sejarah, 

Ekonomi), IPA (Biologi, Fisika, kimia), Matematika,  Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, 

Kertangkes. PPWI merupakan salah satu lembaga pendidikan swasta yang sudah lama berdiri 

yaitu sejak tahun 40an. Sejak dulu PPWI selalu menerima muridnya bukan hanya dari daerah 

sekitarnya saja akan tetapi banyak juga yang berasal dari luar kabupaten Kebumen seperti 

purworejo, banyumas bahkan ada juga yang berasal dari Jawa Barat, DKI Jakarta serta dari Luar 

Jawa. Walupun dari segi sarana dan prasarana sekolah ini masih bisa dibilang kurang lengkap 

dibandingkan dengan sekolah unggulan di daerahnya, dapat dikatakan sarana dan prasarananya 

cukup mendukung untuk kelangsungan proses belajar mengajar. 

Berdsarkan pada kurikulum yang berbasis pesantren inilah, maka pembelajaran bahasa 

Indonesia juga berbasis pesantren, yaitu dengan berusaha memasukkan nilai transenden pada 
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proses pembelajaran. Hal ini menjadi tugas dari Bapak Marhani, BA selaku guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia satu-satunya di MTs. tersebut. Bapak Marhani adalah alumnus dari MWI juga, 

karena itulah beliau memahami betul ruh pendidikan Islam dalam kurikulum yang dirancang 

sekolah, dan beliau sering berusaha memasukkan nilai transenden dalam ketika mengajar bahasa 

Indonesia. Berikut suasana MTs. WI. 

 

Gambar 1. Gedung MTs. WI 

 

2. Nilai Transenden dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di MTs. WI 

 Pembelajaran bahasa Indonesia diselenggarakan dengan tujuan agar para siswa memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik sesuai konteks. Kemampuan tersebut berdasarkan sebuah 

struktur bahasa yang baik, berdasarkan sistem ejaan dan kaidah bahasa yang benar, serta 

memiliki logika yang benar pula. Kemampuan bahasa yang benar dan baik akan mengantarkan 

para siswa pada pola berpikir kritis dan sistematis. Kita menyadari bahwa ilmu pengetahuan 

ditransformasikan melalui bahasa. Oleh karena itu penggunaan bahasa yang benar sangat 

diperlukan. Untuk itulah pendidikan bahasa Indonesia tidak lagi berorientasi pada hasil 

melainkan para proses. Setiap guru hendaknya memperhatikan kemampuan berbahasa para 

siswanya, baik lisan maupun tulis. Ini bukan hanya tugas guru bahasa Indonesai, tetapi semua 

guru harus memperhatikan bahasa para siswanya dalam setiap pembelajaran, baik saat bertanya, 

mengemukakan perdapat, mengkritik, menerima pernyataan dan lain-lain. Oleh karena itu, 

pendidikan bahasa harus terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Di sinilah hakikat fungsi 

bahasa.  

Untuk mencapai tujuan komunikasi, keterampilan yang dikembangkan dalam bahasa 

Indonesia berupa menyimak, membaca, berbicara dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa 

ini berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan keempat kemampuan 

berbahasa ini dilakukan dengan pendekatan komunikatif, integratif dan pragmatik. Pendekatan 

tersebut menekankan pada pemakaian bahasa secara praktis, bukan hanya teroritis. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberi peluang bagi guru untuk 

menyusun materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masih tetap berpegang pada 
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standar isi nasional. Disinilah bapak Marhani menyusun materi bahasa Indonesia bernuansa nilai 

transenden tanpa merubah muatan isi materi bahasa Indonesi. Teks-teks bacaan dalam buku 

bahasa Indonesi biasanya diganti dengan teks bacaan yang diambil dari buku-buku agama. Jika 

ada materi tentang cerita pendek atau novel, bapak Marhani sering menugaskan untuk mencari 

cerpen di majalah el-Fata yang ada di perpustakaan sekolah. Bapak Marhani juga mengambil 

kutipan novel dari novel-novel Islami seperti novel-novel karya Habiburrahman el-Sirazhi.  

Para guru di MTs WI menerapkan tiga pola yang bisa dikembangkan dalam pembinaan 

keimanan dan ketakwaan di sekolah. Pertama, pembinaan imtak melalui pendidikan agama, 

sebagaimana yang kita saksikan selama ini. Program seperti ini tentu memiliki banyak 

kelemahan, sebab guru agama hanya berdiri sendiri sebagai pembina keagamaan di sekolah. 

Kedua, mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam setiap mata pelajaran, dengan tetap 

menjadikan guru agama sebagai sentral dari pembinaan keimanan dan ketakwaan. Dalam 

konteks ini harus dilakukan reformasi materi pendidikan agama. Materi pendidikan agama harus 

merupakan integrasi dari berbagai materi bidang studi lain, dan tidak hanya mengajarkan 

hapalan-halapan atau pengenalan materi fiqih. Dengan kata lain, materi pendidikan agama harus 

menampilkan lebih banyak sisi akhlak dan nilai-nilai yang terintegrasi dalam berbagai bidang 

kehidupan. Maka guru agama harus mampu menguak seluruh hikmah dan makna dalam seluruh 

proses pembelajaran setiap bidang studi. Ketiga, adalah memberdayakan seluruh potensi guru 

untuk bersama-sama melakukan pembinaan nilai keimanan dan ketakwaan melalui proses 

pembelajaran pada masing-masing bidang studi. Pola ini memiliki banyak keuntungan, karena 

setiap guru bidang studi memiliki visi dan misi yang sama dalam pembinaan keimanan dan 

ketakwaan.  

Pengintegrasian nilai-nilai iman dan takwa dalam mata pelajaran dilakukan dengan dua 

cara:  

a. Pemilihan materi ajar yang syarat dengan nilai-nilai materi. Pemilihan materi ini bisa 

dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengembangan materi ajar. 

Saat ini materi ajar bisa dikembangkan dari berbagai media pendidikan, baik internet, buku 

paket, majalah, koran dll. Dengan demikian, guru sangat memungkinkan memilih bahan 

ajar yang benar-benar memiliki bobot nilai agama, tanpa menghilangkan esensi mata 

pelajaran tersebut. Misalnya, seorang guru bahasa Indonesia dalam pokok bahasan 

membaca atau apresiasi sastra, bisa memilih naskah yang bermuatan nilai keagamaan dan 

puisi yang memiliki bobot nilai, sehingga siswa bisa mengambil hikmah dari setiap kata-

kata dalam wacana atau puisi tersebut.  
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b. Meningkatkan kemampuan guru masing-masing bidang studi untuk memberikan bobot 

nilai dan agama dalam setiap pembelajaran bidang studinya. Setiap guru bidang studi harus 

mampu membuka setiap hikmah dibalik proses pembelajaran dan hendaknya sanggup 

menyisipkan nilai-nilai agama dan akhlak dalam setiap pembelajaran. Cara ini sangat 

bergantung pada kemampuan guru, oleh karena itu diperlukan sebuah usaha agar setiap 

guru memiliki misi transendental dari setiap mata ajar yang disampaikannya kepada murid-

muridnya. Berikut gambar suasana pembelajaran di kelas. 

 

Gambar 2. Proses Pembelajaran MTs. WI 

 

3. Strategi Pembelajaran Bahasa Bermuatan Imtaq di MTs. WI 

Keimanan dan ketakwaan bermakna universal, namun pada praktisnya keimanan dan 

ketakwaan akan menjelma dalam kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Dengan bahasa lain, 

keimanan dan ketakwaan pada diri siswa harus berwujud dalam pengetahuan, sikap dan ucapan, 

serta prilaku manusia. Berbahasa yang santun merupakan bagian dari refreksi keimanan dan 

ketakwaan.  

Pembelajaran bahasa, dalam konteks pembinaan keimanan dan ketakwaan, sebagaimana 

disebutkan di muka bisa dilakukan dengan pemilihan bahan ajar yang sesuai dengan prinsip 

pembinaan keimanan dan ketakwaan serta pembinaan terhadap guru bahasa tentang keimanan 

dan ketakwaan. Dengan demikian, guru bahasa Indonesia di samping mengajarkan bahasa juga 

mengajarkan ajaran Islam dan akhlak berbahasa baik secara eksplisit maupun implisit. Cara 

kedua menekankan peran guru dalam mentransformasikan nilai-nilai agama melalui 

pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah landasan transenden manakah yang hendaknya 

diberikan kepada para siswa dalam rangka mengintegrasikan pembelajaran bahasa. Klasifikasi 

ini didasarkan pada kelompok keterampilan yang terdapat dalam pembelajaran bahasa Indonesia, 

dan berikut adalah yang dilakukan oleh bapak Marhani dalam memasukkan nilai transenden 

dalam pembelajar bahasa Indonesia di beberapa kelas di MTs. WI: 
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1. Dalam pembelajaran membaca, landasan religius yang bisa ditransformasikan berdasarkan 

nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an Surat al Alaq 1-5.  

Artinya: 

 Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan 

manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang 

mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang 

tidak diketahuinya. 

Tanpa membaca manusia akan buta ilmu pengetahuan, karena membaca merupakan jendela 

ilmu pengetahuan. Dalam pembelajaran membaca, bapak Marhani menyisipkan ayat di atas 

sebagai reward agar para siswa tidak hanya membaca karena ingin mendapatkan nilai baik 

atau disuruh gurunya. Para siswa menjadi sadar bahwa membaca merupakan perintah 

Tuhan. Dengan demikian, membaca merupakan salah satu bentuk ibadah.  

2. Menyimak merupakan media untuk menyerap informasi baik berupa gagasan, ide, pikiran, 

kehendak, keluhan dan lain-lain. Dalam Islam mendengarkan merupakan salah satu adab 

menghormati lawan bicara, dan inilah yang di tekankan oleh Bapak Marhani, beliau juga 

menyampaikan filosofi mengapa Allah menciptakan manusia dengan satu mulut dan dua 

telinga, itu karena supaya manusia lebih banyak mendengarkan dari pada berbicara. 

3. Berbicara. Dalam ajaran Islam pembicaraan yang baik, mengandung manfaat bagi pihak 

lain, lebih baik nilainya daripada sadaqah yang diikuti dengan cacian kepada si 

penerimanya. Inilah nilai transendental dari keterampilan berbicara. Untuk itu perlu 

diberikan bagaimana cara pembicaraan (pragmatik) yang santun, sehingga komunikasi lisan 

tersebut memberikan manfaat kepada orang lain.  

Artinya: 

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan 

sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. 

(QS.2:263) 

Bapak Marhani menyisipkan ayat ini untuk memotivasi siswa berbicara yang baik (berbicara 

dengan cara yang baik) karena perkataan yang baik itu lebih baik dari pada sadaqah yang 

diiringi dengan kata-kata yang menyakiti hati yang menerima sadaqah.  

4. Menulis merupakan bagian dari dakwah, selama informasi yang diberikan bisa membantu 

orang lain. Menulis merupakan motode efektif untuk menyampaikan informasi secara 

terbuka. Dalam hal ini bapak Marhani menyisipkan dari perkataan Qatadah dalam tafsir al-

Qurthubi, 2002: 
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“Menulis adalah nikmat termahal yang diberikan oleh Allah, 

ia juga sebagai perantara untuk memahami sesuatu. 

Tanpanya, agama tidak akan berdiri, 

kehidupan menjadi tidak terarah…” 

Banyak kewajiban modal untuk menuliskan sebuah kebenaran. Bahkan Rasulullah 

mengatakan bahwa kebenaran yang tidak terorganisasi akan bisa dikalahkan oleh 

kedhaliman yang terorganisasi. Menuliskan kebenaran merupakan langkah untuk 

mengorganisasikan kebenaran, selama dalam menulis prinsi-prinsip Islam ditegakkan.  

5. Dalam mengapresiasi karya sastra, selain memilih karya sastra diperlukan juga landasan 

moral untuk mencontoh prilaku orang lain secara benar. Pemilihan karya sastra merupakan 

bagian dari langkah untuk memperkenalkan nilai-nilai akhlak kepada para siswa. 

 

Gambar 3. Suasana Aktivitas di MTs. WI 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan pemikiran yang dikembangkan dalam deskripsi di atas, bisa ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembinaan keimanan dan ketakwaan melalui pembelajaran bahasa Indonesia bisa dilakukan 

dengan dua cara, yaitu:  

a. Transformasi nilai-nilai transenden (religi) oleh guru secara implisit atau eksplisit dalam 

proses pembelajaran bahasa. Di sini guru hendaknya menguasai relevansi ajaran agama 

dengan prinsip-prinsip bahasa.  

b. Pemilihan bahan ajar yang mendukung terintegrasinya antara Imtaq dan Iptek. Pemilihan 

bahan ajar memungkinkan dilakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena sikap 

integrasinya bahasa terhadap berbagai informasi di luar bidang bahasa itu sendiri. Guru 

misalnya, bisa melakukan hal tersebut dalam pemilihan wacana dan jenis bacaan untuk 

para siswanya.  

2. Keterampilan bahasa memiliki nilai-nilai transendental. Hal ini terjadi karena bahasa 

merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Berkomunikasi 

bukan hanya berdampak secara individual dan sosial maupun moral. Berkomunikasi juga 
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bisa dikatagorikan sebagai ibadah apabila dilakukan berlandaskan prinsi-prinsip 

berkomunikasi Islami. 
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Abstract 

 

Itself improving the quality of education through improving the quality of Human Resources 

(HR) in the region to support the dissemination of the development of the education sector in the 

region RI, to get to the national ideal, which is to protect the whole Indonesian nation and 

promote the general welfare, educating the nation and participate implement the development of 

education in Indonesia.  The approach used in this discussion is the rational analysis and critical 

to the development of national education and the progress and results achieved empirically. 

Critical analysis (critical thinking) is a way to try to understand the reality, events (events), 

situations, objects, people, and the statement is behind the clear meaning or meanings directly.  

The government must do tataklola in education in accordance with the best standards of 

competence required, to achieve maximum performance. If the Public and Private LPTK not 

develop new courses and do not add LPTK entrusted to manage PPG, the education staff in 

Indonesia will not be met, resulting in the quality of education in Indonesia is low.  

 

Keywords: Restrictions on Development, Higher Education. 

 

A. Pendahuluan 

Hakikat peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu Sumber Daya Manusia 

(SDM) di daerah untuk mendukung penyebarluasan pembangunan sektor pendidikan di wilayah 

daerah RI, untuk menuju cita-cita nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut serta melaksanakan pengembangan pendidikan dalam wilayah negara Republik 

Indonesia. Guna mewujudkan pengembangan Program Studi di Pendidikan Tinggi, maka ada 

beberapa masalah yang dihadapi, yaitu :  

1. Kurangnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah untuk mendukung 

pembangunan pendidikan. 

2. Belum tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang memadai untuk kepentingan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 

3. Kurang tersedianya tenaga dosen yang profesional dan ilmuan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

4. Rendahnya kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 
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5. Sulitnya pengembangan program studi  apabila terjadi pembatasan pengembangan 

program studi, yang akan diberlakukan mulai tahun 2017 yang akan datang.  

Hal ini sangat bertentangan dengan isi UU RI No. 20 tahun 2003 yang berbunyi setiap 

warga Negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (UU SISDIKNAS 

RI 2003:8). Metode pendekatan yang dipergunakan dalam pembahasan makalah ini adalah 

analisis rasional dan kritis terhadap perkembangan pendidikan nasional serta kemajuan dan hasil 

yang dicapai secara empiris (berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan, 

percobaan, pengamatan yang telah dilakukan).   

Seperti diungkapkan dalam buku yang berjudul berpikir kritis oleh Fiher Scriven dalam 

(Alec Fisher, 2009:10), menyatakan bahwa berpikir kritis adalah interprestasi dan evaluasi yang 

terampil dan aktif terhadap observasi dan komunikasi, informasi dan argumentasi. Adapun yang 

dimaksud penulis tentang analisis rasional adalah sebuah aksi, keyakinan atau keinginan yang 

rasional jika kita harus memilih.  Rasionalitas merupakan konsep normatif (berpegang teguh 

pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku), yang mengacu pada kesesuaian 

keyakinan seseorang untuk percaya, atau tindakan seseorang dengan alasan seseorang untuk 

bertindak.  Namun, “rasionalitas” cendrung digunakan secara berbeda dalam berbagai disiplin 

ilmu, termasuk diskusi khusus ekonomi, sosiologi, psikologi, biologi evolusioner dan ilmu 

politik. Sebuah keputusan yang rasional adalah salah satu yang tidak hanya beralasan, tetapi juga 

optimal untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah.  Menentukan optimal untuk perilaku 

rasional membutuhkan formulasi diukur dari masalah, dan membuat beberapa asumsi utama.  

Ketika tujuan atau masalah melibatkan  membuat keputusan, faktor rasionalitas dalam berapa 

banyak informasi yang tersedia (misalnya lengkap atau pengetahuan yang tidak lengkap).   

Secara kolektif, perumusan dan latar belakang asumsi yang model di mana rasionalitas 

berlaku.  Menggambarkan relativitas rasionalitas;  Jika seseorang menerima model yang 

menguntungkan diri sendiri adalah optimal, maka rasionalitas disamakan dengan perilaku yang 

mementingkan diri sendiri ke titik yang egois, sedangkan jika seseorang menerima model yang 

menguntungkan kelompok yang optimal, maka perilaku murni  egois dianggap tidak rasional.  

Hal demikian berarti untuk menegaskan rasionalitas tanpa juga menetukan asumsi model yang 

menggambarkan bagaimana latar belakang masalah dibingkai dan dirumuskan. 

Kemudian selanjutnya penulis akan memberikan beberapa contoh kalimat yang ada 

hubungannya dengan tindakan rasional, yaitu :  

1. Seorang penjahat diadili karena kejahatannya. 

2. Seorang diberi hadiah karena sudah menolong orang lain. 

3. Seorang harus menabung agar menjadi orang kaya. 
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4. Seorang tidak mempercaayai hal-hal yang belum dilihatnya. 

5. Seorang akan lebih berhati-hati pada malam hari. 

 

B. Landasan Teori 

1. Analisis Kritis, Berpikir Kritis, Bertindak Kritis 

a. Analisis yang kritis (berpikir kritis) merupakan suatu cara untuk mencoba memahami 

kenyataan, kejadian (peristiwa), situasi, benda, orang dan pernyataan yang ada di balik 

makna yang jelas atau makna langsung.  Analisis kritis mensyaratkan sikap untuk berani 

menantang apa yang dikatakan atau dikemukakan oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa, 

seperti perkataan majikan, pemerintah dan lembaga. Analisis kritis mempertanyakan 

asumsi.  Analisis kritis dapat digunakan untuk menantang perilaku atau praktek yang 

dilakukan seseorang atau menganalisis pekerjaan sebuah serikat, atau gerakan sosial, atau 

untuk menantang dan melawan kekuatan-kekuatan dominan di dalam komunitas 

(kelompok organisasi (orang dan sebagainya) yang hidup berinteraksi di daerah tertentu; 

(masyarakat; paguyuban).  

b. Analisis kritis merupakan suatu kapasitas, potensi yang dimiliki oleh semua orang. Kendati 

demikian, analisis kritis tetap akan tumpul dan tidak berkembang apabila tidak diasah 

(dipraktikkan). Selain itu, upaya untuk mempelajari cara pemakaian analisis kritis tidak 

pernah selesai.  

c. Analisis kritis merupakan upaya pribadi atau upaya kolektif. 

d. Analisis kritis menentukan kemungkinan suatu reakitas baru, kesepakatan yang lebih baik, 

masyarakat yang lebih baik ke arah “langkah” untuk memperbaiki kenyataan atau situasi 

yang tengah dianalisis.  Selanjutnya, “situasi baru”  tersebut dapat dikaji dengan analisis 

kritis. 

e. Piranti terpenting untuk melaksanakan analisis kritis, yaitu “pertanyaan”.  Meski 

demikian, analisis kritis bukanlah serangkaian langkah atau pertanyaan yang berangkat 

dari ketidak tahuan menjadi ke pencerahan. 

f. Ada sejumlah unsur penting yang dapat dipakai sebagai kerangka analisis kritis. 

g. Pertama-tama, analisis kritis mensyaratkan pencarian fakta dan ciri situasi atau kenyataan 

yang dicoba dan dipahami.  Kita bertanya dan mencari tahu : “Apa yang sebenarnya tengah 

berlangsung ?”;  “Apa akibat yang timbul dari situasi ini?”;  “Apa dampak situasi atau 

kejadian atau pernyataan itu terhadap pihak lain ?”;  “Siapakah pihak yang diuntungkan 

oleh situasi atau usulan tersebut ?”;  “Apa penyebab terjadinya situasi tersebut?”. 
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h. Analisis kritis juga berusaha memahmi “Riwayat” pernyataan, situasi atau masalah yang 

perlu difahami.  Analisis kritis mengkaji situasi atau peristiwa atau pernyataan yang tengah 

dalam proses perubahan.  “Bagaimana situasi ter sebut dapat terjadi ?  Seberapa 

permanenkah situasinya ?  Apa cara yang mungkin dilakukan agar situasi tersebut berubah 

?  Apa penyebab perubahan tersebut ?”. 

i. Analisis kritis mengkaji situasi atau peristiwa dari sudut pandang yang utuh. Kontradiksi 

atau kebalikan dari sebuah situasi perlu dicari.  Sehingga, ketika mengamati suatu situasi 

baru atau sejumlah keadaan, “Apa yang terjadi dengan situasi positif/negatif ?”.  Misalnya,  

“keadilan sosial” hanya dapat dipikirkan dan dicapai  lewat pemahaman tentang 

“ketidakadilan sosial” dan penyebabnya.  

 

2. Permasalahan Pendidikan Nasional    

Permasalahan yang terjadi pada pendidikan nasional saat ini diantaranya :  

a. Kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru di seluruh pelosok tanah air, terutama di 

daerah dan kepulauan terpencil. 

b. PNS guru yang ada saat ini, diantaranya kualitas pendidikannya tidak sesuai dengan tugas 

yang diampunya di sekolah. 

c. Rendahnya kompetensi siswa dari Pendidikan Usia Dini (PAUD) sampai setingkat Sekolah 

Menengah Atas (SMA). 

d. Rendahnya tataklola penddidikan, sehingga pengelolaan pendidikan di Indonesia belum 

mencapai standar yang diharapkan. 

e. Guru yang masih berkinerja rendah dalam bidang-bidang tertentu, yang sangat 

berpengaruh terhadap kualitas mengajarnya. 

f. Terbatasnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang akan melaksanakan 

Pendidikan Profesi Guru (PPG), karena informasi yang penulis terima saat maakalah ini 

ditulis, ternyata hanya 6 LPTK Negeri dan 4 LPTK Swasta di seluruh Indonesia. 

g. Pembatasan pengembangan program studi baru, menurut informasi yang penulis terima 

bahwa usul pengembangan program studi baru, paling lambat bulan Maret 2016 sudah 

sampai dan atau masuk ke Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI).  

Hal ini menurut UU No.20 Pasal 34 ayat 3 UU No.20 tahun 2003 menyatakan wajib 

belajar merupakan tangggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan 

pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Apabila hal ini kurang mendapatkan perhatian 

pemerintah, khususnya tentang pendidikan maka akan sangat mempengaruhi struktur kesadaran 



Seminar Nasional Language Education and Literature (LANGEL) ke-1 26 Oktober 2016 

 

 

901 
 
 

social yang bertumpuh pada rasio (dengan berbagai kelemahan karena terlalu antroposentris) 

berusaha untuk dikritisi (Hidayat, 2012:204).   

 

C. Pembahasan   

Saat ini kekurangan PNS guru tenyata merupakan masalah yang paling utama dalam 

penyelenggaraan pendidikan di lapangan, hal ini apabila pemerintah tidak segera 

memprogramkan pengadaan tenaga pendidikan, terutama PNS guru Sekolah Dasar (SD), maka 

pada akhir tahun 2016 ini kekurangan PNS guru akan semakin parah, yang dampaknya akan  

memperburuk kualitas pendidikan di Indonesia, terutana kualitas pendidikan di tingkat 

pendidikan dasar. 

Suatu hal atau kondisi yang sangat kritis saat ini, bahwa di lapangan banyak guru-guru 

yang mengajar di SD ternyata latar belakang pendidikannya sangat tidak sesuai dengan disiplin 

ilmu yang dimilikinya.  Misalnya, guru SD ada saja berpendidikan Sarjana Ekonomi (S.E.) dan 

kebanyakan bukan memiliki Ijazah Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), yang tentunya akan 

sangat mempengaruhi kompetensi lulusan dari tingkat SD tersebut. 

Apabila tenaga pendidikan dari tingkat PAUD sampai SMA, baik Negeri maupun Swasta 

tidak segera dipenuhi sesuai dengan kompetensinya, maka bukan tidak mungkin anak-anak yang 

lulus dari PAUD sampai SMA Negeri dan Swasta di Indonesia ini akan semakin rendah mutunya 

mutunya, yang juga akan sangat berdampak terhadap kualitas tenaga kerja Indonesia. 

Saat ini tataklola tenaga pendidikan semakin tidak berkualitas atau boleh dikata semakin 

buruk, terutama pengaturan tenaga yang diantaranya dikelola orang-orang yang bukan memiliki 

latarbelakng pendidikan.  Misalnya ada yang mengajar di tingkat SMA berpendidikan non ilmu 

untuk SMA tersebut, umpamanya, yang mengampu mata ajar “kesenian” adalah orang-orang 

yang bukan memiliki latar belakang pendidikan kesenian.  Ada pula dan bahkan banyak Kepala 

Sekolah yang berpendidikan ilmu manajemen umum, dan memiliki pendidikan di luar rumpun 

ilmu pendidikan.  Tataklola tenaga pendidikan seperti ini, jelas akan semakin memperburuk 

kualitas pendidikan dan atau tidak memenuhi standar lulusan yang diharapkan. 

Apabila tenaga pendidikan yang saat ini mengelola pendidikan berkinerja rendah, hal ini 

akan sangat mempengaruhi kualitas hasil lulusan sekolah-sekolah tersebut, yang tentunya sangat 

mempengaruhi kualitas SDM di sektor pendidikan.  Hal ini akan sangat mempengaruhi hasil 

kerja, yang akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja Indonesia, sehingga akibatnya akan 

menambah barisan atau memperpanjang barisan pengangguran. Apabila dalam hal ini 

pemerintah tidak segera memperhatikannya maka tenaga kerja Indonesia, terutama lulusan SMA 

sederajat tidak/sulit akan memperoleh laapangan pekerjaan. 
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Apabila LPTK Negeri dan Swasta di Indonesia, yang akan melaksanakan PPG dibatasi, 

berati akan semakin menambah barisan yang sangat panjang pengangguran intelektual.  Hal ini 

akan berdampak yang sangat luas, yaitu lulusan LPTK belum atau tidak akan terserap sesuai 

kebutuhan tenaga pendidik yang dibutuhkan di sekolah-sekolah di seluruh plosok tanah air 

Indonesia tercinta ini.  Selain itu program studi yang ada pada LPTK Negeri dan Swasta yang 

ada tidak akan dapat memenuhi tenaga pendidik sesuai dengan yang dibutuhkan di Indonesia.  

Apabila pembatasan pengembangan program studi di LPTK tetap akan diberlakukan oleh 

Kementrian Riset dan Teknologi (Kemenristek) Dikti, maka berarti akan sekaligus pemerintah 

tidak menyiapkan tenaga-tenaga pendidik yang berkualitas dibidangnya atau tenaga-tenaga yang 

profesional, yang ada atau yang dihasilkan LPTK yang ada saat ini dan akan berdampak pula 

terhadap penyiapan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang saat ini sedang dibutuhkan, 

terutama tenaga PNS guru atau yang disebut-sebut saat ini sebagai Aparatur Sipil Negara guru 

PAUD sampai guru SMA sederajat.  

 

D. Simpulan dan  Saran   

1. Simpulan 

Dari beberapa pembahasan yang telah penulis paparkan berdasarkan masalah-masalah 

kritis dalam makalah ini, yaitu :  

a. Kekurangan PNS guru di Indonesia harus segera diprogramkan pengadaannya,  terutama 

PNS guru SD, yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sesuai pula dengan 

kompetensi yang seharusnya dimilikinya. 

b. Pemerintah harus melakukan tataklola di bidang pendidikan dengan sebaik-baiknya 

sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan, untuk mencapai kinerja yang maksimal.  

c. Apabila LPTK Negeri dan Swasta tidak mengembangkan program studi baru dan tidak 

menambah LPTK yang dipercaya mengelola PPG, maka tenaga kependidikan di 

Indonesia tidak akan terpenuhi, yang berakibat mutu pendidikan di Indonesia menjadi 

rendah.  

 

2. Saran 

Dari beberapa simpulan di atas, dapat penulis sarankan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Pemerintah harus segera merealisasi pengadaan tenaga PNS guru, di semua tingkaatan 

pendidikan, yang memiliki kompetensi dan kinerja yang baik. 

b. Pemerintah harus segera membuat standar yang baku tentang tata klola pendidikan di 

semua tingkatan. 
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c. Pemerintah Republik Indonesia hendaknya tidak melakukan pembatasan terhadap 

penambahan program studi baru sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan di 

semua tingkatan pendidikan.  
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