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KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr.Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas rahmat  
dan hidayah-Nya kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran dan 
pengalaman pada forum yang penting ini dalam keadaan sehat 
walafiat.

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, prosiding hasil 
seminar nasional Pertemuan Ilmiah Bahasa Sastra Indonesia 
(PIBSI) ke-41 dengan tema “Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya di 
Era Digital” dapat diselesaikan dengan baik. Mengusung tema era 
digital menjadi tema yang tepat dan menarik untuk didiskusikan, 
terlebih implikasinya dalam perkembangan bahasa, sastra dan 
pengajaran saat ini. Mengenai bahasa dan juga sastra, sesuatu 
yang menarik dan tidak ada habisnya untuk dibahas, bahasa terus 
mengalami perubahan dan perkembangan bahkan munculnya 
kata-kata baru di era yang sekarang orang menyebutnya “zaman 
now”. Begitu juga dengan sastra, yang sering disebut sebagai 
sesuatu yang merepresentari sebuah realitas, sastra begitu kuat 
untuk bisa memberikan pengaruh dan menciptakan realitas.  

Era digital juga memberikan keluasan bagi para pendidik 
untuk berinovasi dan kreatif dalam menyusun model pengajaran. 
Khususnya dalam pengajaran bahasa dan sastra, perkembangan 
bahasa di kalangan anak muda cenderung didapat dari 
perkembangan digital yang sudah menjadi kebutuhan mereka. 
Dalam dunia sastra, sebagai bentuk representasi realitas, anak 
muda paling banyak dan sering mencurahkan realitas hati dan 
pikiran mereka pada media-media digital, sekadar menulis 
puisi, kata-kata motivasi, atau cerpen dalam status media sosial. 
Maka dari itu, pengajar perlu memulai sebuah inovasi baru 
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dalam pengajaran bahasa dan sastra dengan mengintegrasikan 
perkembangan digital sebagai media pendukung yang sangat di 
gandrungi oleh kalangan pemuda.  

Untu kitu, adanya seminar PIBSI menjadi wadah bagi para 
pengajar dan peneliti dibidang bahasa dan sastra untuk saling 
berkolaborasi dan berdiskusi dalam menginovasi bahasa dan 
sastra dengan diintegrasikan melalui pengajaran era digital. 

Terlaksananya seminar PIBSI ke-41 tidak lepas dari dukungan 
Rektor, Dekan FAB, Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Di samping itu, 
dukungan konkret dari anggota PIBSI, Ketua ADOPSI, dan seluruh 
peserta PIBSI ke-41 yang ikut andil dalam menyukseskan seminar 
PIBSI ke-41. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang 
sedalam-dalamnya. Akhirnya, panitia PIBSI ke-41mohon maaf atas 
segala kekurangan yang terjadi dalam memberi pelayanan selama 
berlangsungnya seminar.

Surakarta, 21 Agustus 2019
IAIN Tuan Rumah Penyelenggara PIBSI ke-41

Dr. Giyoto, M.Hum
Selaku Dekan Fakultas Adab dan 

Bahasa IAIN Surakarta
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Pengantar Ketua Umum ADOBSI
Salam Adobsi: Muda, Kreatif, dan Luar Biasa

Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala puji syukur kepada 
Allah Swt yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan 
bekal untuk kita semua. Berbagai aktivitas dan kreativitas yang 
dilakukan oleh semua manusia menjadi sangat indah dalam teks 
dan konteks kehidupan dalam ikatan tiga pilar yang sinergis, yakni 
pilar individual, sosial, dan religius. Bersilaturahmi dalam forum-
forum ilmiah menjadi sangat penting sebagai bentuk perwujudan 
implementasi wujudkan 4B: berkomunikasi, berkolaborasi, 
berasksi, dan berliterasi dengan RATULISA (rajin menulis dan 
membaca) untuk turut serta membangun sumber daya manusis 
Indoensia yang unggul, kreatif, inovatif, dan produktif, cerdas, dan 
sukses.

Selamat datang, sugeng rawuh di Solo, para peserta seminar  
yang hebat dan luar biasa dalam forum ilmiah Pertemuan Ilmiah 
Bahasa dan Sastra Indoensia (PIBSI) yang ke-41 di IAIN Surakarta. 
Kegiatan ini merupakan silaturahmi ilmiah yang rutin dilaksanakan 
setiap tahun dan bekerja sama dengan prodi pendidikan bahasa 
dan sastra Indonesia di Jateng dan DIY bersama ADOBSI (asosiasi 
Dosen Bahasa dan sastra Indonesia). Keberadan PIBSI di Jateng 
dan DIY tidak terlepas dari peran penting para pinisepuh untuk 
membuka media komunikasi antargenerasi bahasa dan sastra 
Indonesia di Jateng dan DIY. Ucapan terima kasih tidak terhingga 
hanya disampaikan kepada Bapak Dr. Sudaryanto selaku pendiri 
dan sesepuh PIBSI bersama tiga tokoh lainnya, Bapak RI Mulyanto 
(UNS), Bapak Syafei Sulaiman (IKIP Yogyakarya), dan Bapak M. 
Sudjati ( UNDIP) pada tanggal 26 Februari 1979 di Semarang 
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mendirikan Forum Ilmiah yang kemudian diberi nama PIBSI. 
Komitmen untuk mewujudkan forum ilmiah bersama untuk 
menjadi wadah berkomuniukasi dan berkolaborasi ternyata 
benar-benar terwujud sejak 41 tahun yang lalu.

Kebersamaan dalam berbagai kegiatan ilmiah akan dapat 
menjadikan para dosen bahasa dan sastra Indonesia akan semakin 
kuat untuk mewujudkan visinya. Perkembangan teknologi yang 
terus menjadi salah satu indikator orientasi perkembangan 
zaman harus dapat disikapi dengan bijak. Hal ini terkait dengan 
upaya yang harus dilakukan oleh semua dosen-dosen bahasa 
dan sastra Indonesia, baik yang berkiprah di ranah pendidikan 
bahasa Indonesia maupun dalam ranah sastra Indoensia. Masing-
masing diri pasti memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga 
yang terbaik adalah berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan 
berliterasi dengan RATULISA (rajin menulis dan membaca) dalam 
berbagai konteks kehidupan. Membangun sistem keyakinan 
menjadi kata kunci untuk mewujudkan mimpi dan imajinasi kita 
bersama tanpa harus merendahkan sisi yang lainnya. Semangat 
untuk belajar dan menjalin silaturahmi ilmiah dalam kebersmaan 
kunci utama dalam kegiatan ilmiah bersama yang disatukan dalam 
forum ilmiah PIBSI tercinta.

Akhirnya, kebersamaan akan terajut dalam bingkai pengertian 
dan pemahaman bersama. Kenalilah, sapalah, tersenyumlah, dan 
berbagilah saat saling bertemu sapa dalam forum illmiah PIBSI 
ke-41 bersama Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia 
(ADOBSI). Kita akan selalu bersama untuk merawat, menjaga, 
dan  menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam 
kehidupan sehari-hari. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga 
bahasa Indonesia, bahasa Indonesia luar biasa akan terus 
menjadi semangat kita bersama dalam pengembaraan dengan 
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kata dalam konteks bahahasa dan sastra Indonesia di abad XXI dan 
revolusi industri 4.0.

“Kawan, memebacalah untuk menulis dan menulislah 
untuk dibaca umat sepanjang hayat”

Surakarta, 21 Agustus 2019

Ketua Umum Adobsi,

Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum.



8 PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................... 3
DAFTAR ISI ................................................................................................... 8

INDONESIAN TRAIN NAMING SYSTEM
oleh I Dewa Putu Wijana ....................................................................... 11

DOMINASI KONJUNGSI SUBORDINATIF PENUNJUK WAKTU PADA 
TEKS BERGENRE PENCERITAAN
oleh Wagiran dan Dayu Lintang DC  ................................................. 31

PENGGUNAAN KATA SAPAAN DALAM MEDIA SOSIAL  GRUP 
WHATSAPP (WA) 
oleh Sukarno dan Wiwik Darmini, Sri Muryati  ........................... 53

ERA DIGITAL BAGI DOSEN BAHASA GENERASI KETIK MANUAL 
(GENTIKMAN): BERKAH ATAU MASALAH DAN STRATEGI 
LITERASI MEDIA
oleh Benedictus Sudiyana, Sri Wahono Saptomo, Suparmin   68

KEMAMPUAN MAHASISWA SEMESTER VII DALAM MENGGUNAKAN 
FUNGSI SINTAKSIS PADA MAKALAH SEMINAR DI PRODI PBSI FKIP 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
oleh Eko Suroso dan Sri Utorowati  .................................................. 86

DIALEK JAWA DALAM  CERPEN MUSIM POLITIK KARYA SENO 
GUMIRA AJIDARMA 
oleh Afsun Aulia Nirmala dan Vita Ika Sari   .................................. 99

POLA TUTURAN ANAK-ANAK TERBELAKANG MENTAL RINGAN 
(ATMR) BERDASARKAN KEMAMPUAN AKTUAL DAN KEMAMPUAN 
POTENSIAL
oleh Astuty  .................................................................................................. 112



9PROSIDING SEMINAR NASIONAL
   Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

SENI PERAN, SANG PEMERAN DAN NILAI HUMANISME
oleh Albertus Prasojo  ............................................................................. 126

MENGAJARKAN MK SASTRA ANAK  PADA ERA INDUSTRI 4.0 
oleh Sugihastuti  ........................................................................................ 145

BEBERAPA PENDEKATAN DALAM KRITIK SASTRA SAIBER (CYBER 
LITERATURE)
oleh Uman Rejo  ......................................................................................... 154

FUNGSI RIMA DALAM KUMPULAN PUISI TEGALAN KESAKSIAN 
DIBALIK PESTA RAKYAT KARYA MAUFUR 
oleh Agus Riyanto dan Burhan Eko Purwanto  ............................ 200

THE MANIFESTATION OF LOCAL WISDOM IN MBOK JAH SHORT 
STORY AS NATION’S CULTURAL ASSETS
oleh Imam Baihaqi  .................................................................................. 219

NILAI SAJAK NDORO BINYAK 
oleh Tri Mulyono dan Sri Mulyati  ...................................................... 232

FUNGSI SASTRA ANAK DALAM KELUARGA UNTUK MENDUKUNG 
MAGELANG KOTA LAYAK ANAK 
oleh Dzikrina Dian Cahyani dan Ayu Wulandari  ........................ 244

EKSPLORASI NILAI-NILAI MORAL DALAM KALILAH WA DIMNAH: 
UPAYA PENGUATAN KARAKTER SISWA DI ERA DIGITAL 
oleh Siti Zumrotul Maulida Muyassaroh  ........................................ 254

PENGGUNAAN BLOG SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 
KETERAMPILAN MENULIS BAGI PEMBELAJAR BIPA 
oleh Intan Rawit Sapanti ....................................................................... 282

PENERAPAN MATA KULIAH MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA 
DAN SASTRA INDONESIA BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL 
oleh Nia Ulfa Martha dan Etin Pujihastuti  ..................................... 286



10 PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

PENGEMBANGANBAHAN AJAR BERUPA MODUL BAHASA 
INDONESIA PADA MATERI KEBAHASAAN CERPEN SEJARAH 
BERBASIS KEARIFAN LOKAL 
oleh Rani Jayanti dan Yesy Diah Rosita  ........................................... 297

STORY TELLING BERBASIS VLOG DALAM PEMBELAJARAN 
PRAKTIK MENGAJAR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA 
DAN SASTRA INDONESIA UNIVERSITAS TIDAR 
oleh Molas Warsi Nugraheni  ............................................................... 314

MEMBANGUN KEMAMPUAN BERBIPIKIR KRITIS SEBAGAI MODAL 
MENULIS AKADEMIK MAHASISWA 
oleh Setyawan Pujiono  .......................................................................... 333

PENTINGNYA PENETAPAN LEVEL KEMAHIRAN DALAM 
KETERAMPILAN MENYIMAK BERBAHASA INDONESIA 
oleh Nurhidayah  ....................................................................................... 350

PENERAPAN PEMBELAJARAN SASTRA ANAK MENGGUNAKAN 
MEDIA NOVEL ANAK KARYA ANAK INDONESIA DI SEKOLAH 
DASAR 
oleh Siti Sulistyani Pamuji  .................................................................... 366
NILAI KEARIFAN LOKAL CERITA RAKYAT KI KOLODETE DI 
DATARAN TINGGI DIENG JAWA TENGAH
oleh Titi Setioningsih  ............................................................................. 381
ANALISIS NOVEL KUBAH KARYA AHMAD TOHARI DENGAN 
PERSPEKTIF SEMIOTIKA CHARLES SANDERS PIERCE
oleh Ari Suryawati Secio Chaesar  ..................................................... 392



11PROSIDING SEMINAR NASIONAL
   Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

INDONESIAN TRAIN NAMING SYSTEM

I Dewa Putu Wijana
Faculty of  Cultural Sciences  Gadjah Mada University

Idp_wijana@yahoo.com

Abstract

This paper deals with Indonesian train naming system 
observed from synchronic and diachronic linguistics point of view. 
The data are collected from Indonesian train name list published 
in  Gasun 1505’s Blogs,  January 5 2018 and Wilkipedia. The train 
names are further classifed and analyzed  on the basis  of form, 
word origin, and reference. The linguistic forms of Indonesian  train 
names  can be expressed into monomorphemic or various types of 
polymorphemic words and phrases of various construction types 
consisting two up to 4 words. In spite of using Indonesian words, 
the train naming also exploits the use of foreign and local language 
borrowings. Finally, to achieve various practical and ideological 
purposes, the Indonesian Train Limited as a state owned company, 
uses at least 12 kinds of referent to name this public means of 
transportation.

Key Words: train, naming, system, referent 

1. Introduction

Train is one of the most important  transportation modes in 
Indonesia.  Recently, this means of transportation is getting  more 
and more favorable for the Indonesians to travel, especially  for  
those  who are living in Java and Sumatera, the only  two  Islands in 
the archipelago which have train service up till now. The increase 
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of train costumers is made possible by the ticket service and other 
facility improvements done by PT KAI (Indonesian Train Limited) 
that make the costumers felling far more comfortable to travel by 
train than before. Indonesian train has a lot of interesting problems 
to reveal, such as the historical back ground of its existence, the 
social economic status of  the costumers, the  socioeconomic 
role played by this mode of transportation since Dutch invasion 
era (Supangkat, 2008, 79-100). Meanwhile, from linguistic view 
point, one of the most interesting issues to study is its naming 
system which will become the discussion focus of this paper. 
There are at least three issues can be discussed concerning the 
Indonesian train name system. Those are the syntactic stracture of 
the names, The words used to construct the train names, and  the 
semantic  references refered   by them. These problems has not 
been so far  attracting the Indonesian linguists’ attention. In fact, 
these problems  conceal  many fundamental issues related with 
Indonesian syntactic structure, borrowing and name references 
that actually reflect  Indonesian government’s effort for preserving  
history, culture, and  local wisdom  through the use of language.          

  

2. Literature preview

Studies on proper names in Indonesian and local languages 
in Indonesia have been carried out by many Scholars. Uchlenbeck 
(1982, 373-382) has studied Javanes personal names, and found 6 
types of names based on phonological and lexical Characteristics. 
Adrisijanti (1997, 119-159)  in her doctorate dissertation, using 
archaelogical approach,  investigates the toponimic of Islamic 
Mataram Kingdom in Kota Gede, Plered, and Kartasura. She 
found that the ancient place names  can be classified into three 
catagories based on race, religion, and profession. Prihadi (2015) 
by using linguistic approach analyzes toponomy of villages in 



13PROSIDING SEMINAR NASIONAL
   Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

Yogyakarta, and Wijana (2017a; 2017b) discusses places names 
in Yogyakarta, the languages used to name, the changes and 
motivations underlying  them. Meanwhile, studies done by Sahayu 
(2015) and Widodo (2001; 2016) concern about phonological 
and morphological structure,  semantic references, oreientational 
changes of Javanese personal names as a reflection of Indonesian 
cultural identity and tradition shifting. This paper as suggested by 
the title will  intend to describe the naming system of Indonesian 
trains which has not so far been studied by Indonesian linguists 
especially who are interested in studying onomastic constructions. 
The discussions will cover the morphological and syntactic 
structure, the origin of words,  and various references used to label  
those public transportation naming.  This study will hopefully be 
able to inspire other researches to investigate the train or other 
modes of transportation naming system found in other places.                

          

3.  Theoretical Framework 

Proper noun is a noun which is the name of a perticular 
person, place, or thing (Richards, et al., 1985, 232). It has very 
important role in human life because without its existence person, 
place and thing can not be differentiate between one with others. 
Train is one entity that needs to be labelled for several important 
purposes, such as for giving information and  avoiding  passenger’s 
confusion. As no language can develop without being influenced 
by other languages since the past time up to this global era (Folley, 
2001, 382), the foreign influence will clearly be seen in lexically 
as well as grammatically in Indonesian train names. In a very 
basic  sociolinguistic theory, it is clearly stated that the existence of 
language variation as dependent variable from the lowest up to the 
highest level is influenced by various extralinguistic factors as its 
independent variable. The theory strictly states that the language 
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the speakers use to communicate is strongly influenced  by who 
speaks, to whom, where, when and to what end. In the further 
devloped theory,  Hymes (1974, 55-61) proposes that there at least 
16 social factors which play important role in shaping the language 
variation deliverd in any speech locution. Those are message 
content; setting; scene; speaker or sender; addressor;  hearer, or 
receiver, or audience; addressee; purposes - outcome; purposes – 
goal; key; channel; forms of speech;  norm of interaction; norm of 
interpretation, and genres. Based on this theory, it can simply be 
assumed that the naming practice as a form of linguistic activities 
will be strongly influenced by various social factors, such as who 
gives the name, to what object the name will be given, where 
the name is given,  when and for what end the name is given. In 
Indonesia, train trasportation is a state owned company (Badan 
Usaha Milik Negara or BUMN for short). Accordingly, inspite of the 
main purpose to give a satisfactory services gti the costumers, the 
government has such a kind of obligation to preserve the national 
identity, and to introduce and  increase the pride of Indonesian 
people to the glory and the triumph of their own ancestor’s culture. 
All of these will be clearly visible in Indonesian train names.             

                   

4.  Method

All data presented in this paper are collected from list of 
Indonesian train names in  “Word Press. com site, Gasun 1505’s 
Blog” and Wilkipedia. The train names listed constitute all trains 
which are still operate and no more operate in Indonesia. To reveal  
the naming system, the trains names are further classified into three 
criteria, e.g. form, word origin  and reference. By the first criterium, 
the train names can be differentiate into word and  phrase with 
various types of morphological and syntactic structure. By the 
second cretiria, the words that constructed the train names or part 



15PROSIDING SEMINAR NASIONAL
   Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

of them can be indonesian words or ones borrowed from various 
foreign languages. Finally, the train names can be associated with 
various kinds of references. All of these matters will be describe in 
the following research findings.      

    

5.  Research Findings

The following descriptions is my research findings concerning 
Indonesian train name structure, word origin of the name or part 
of it, and various references  used to name this means of public 
transportation.  

5.1  Naming Structure 

Indonesian train names can  simply be distinghuised  into 
two forms, i.e. word and phrase.  These two forms will be further 
described in the following sections:

5.1.1  Word

The words which construct Indonesian train names might be base 
words  that consist of a single morpheme, such as  Bima,Taksaka, 
Lodaya, Serayu, Menoreh, Kamandanu  etc.  The single morpheme can 
constitute acronyms, such as Joglosemar (Jogya-Solo- Semarang), 
Matarmaja (Malang-Blitar-  Madiun-Jakarta), Jabotabek (Jakarta-
Bogor-Tangerang-Bekasi), (Arek) Surokerto (Surabaya-Mojokerto), 
etc. The names might also be  compounds which consist of two or 
more morphemes,  synchronically  such as  Gajah Wong, Argo Wilis, 
Argo Dwipangga, Dolok Martimbang,  etc. or diachronically, such as  
Majapahit <maja + pahit>, Sriwedari <Sri +Wedar+-i> , Kahuripan 
<ka-an + hurip>, Pasundan <pa-an + Sunda>, etc. In the data 
collection, there is only one example of  a suffixed polymorphemic 
word, i.e. Cianjuran <Cianjur + -an> ‘Cianjur’s style’.  Categorically, 
the train names are mostly noun, such as Malabar ‘place name’, 
Bogowonto ‘river name’, Progo ’river name’, Rajawali ‘eagle’,  etc., 
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and only a few of them are adjectives, such as Langsam  ‘slow’ and 
Cepat ‘speedy’.    

5.1.2  Phrase

Nearly all phrase construction  heads  are filled with noun preceded 
or followed by  the attributes. In Mutiara Timur, Kaligung Ekonomi, 
Beraya Geulis, etc. the head  Mutiara, Kaligung, and Beraya occur 
before the attribute Timur, Ekonomi, and Geulis. Meanwhile, in 
Cantik Ekspres,  Priangan Express, New Argo Jati,   etc. the head expres 
and Argo Jati  which respectively  means ‘train’ and ‘mount name’  
do after the attribut Cantik, Cepat, and Priangan. In this matter the 
post modifier atrributive constructions are more dominant than 
the premodifier ones. English words such as Limex, an acronym of 
Limited Express  in Limex Gaya Baru and  Feeder in  Feeder Wonogiri  
behave  like Indonesian nouns occuring before the attributes in 
constructing train names.  One interesting phenomenon  found 
in the data collection is Cepat Sidareja in which the English word 
express is translated into Cepat that means ‘speedy or quick’ 
instead of being adopted as ekspres to construct Sidareja ekspres 
as it used to be. It is interesting to note that not all train names 
noun phrase constructions are  atrributive,  but  a number of them 
are coordinative, such as  Surabaya-Jombang-Kertosono, Surabaya-
Lamongan, Surabaya-Babat, etc.  which all indicate the route that 
the train will passes by.  Indonesian train names in form of phrases 
consist of  two  up to four words. The following sections will 
describe these phrase constructions.  

5.1.2.1  Two words

The train name phrases which consist of two words  have attributive 
constituents  expressing  class, such as Utama ‘primary’,  Ekonomi  
‘economy class’;  route, such as  Selatan ‘south’, Utara ‘North’,  name 
or place of departure,  such as Sriwijaya,  Tawang Jaya, Jakarta, 
Bengawan;  state, such as Geulis ‘beautiful’, and function, such as 
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Penolong (literary means ‘helper’, emergency train). Consider (1) 
to (5 ) below. The constituents in the bracket [ ] are the phrase 
constituent attributes.
(1) Sawunggalih [Utama]; Kaligung [Ekonomi]; Senja [Ekonomi]
(2) Kutojaya [Utara]; Mutiara [Selatan]; Mutiara [Timur]; Arek 

[Surokerto]
(3) Limex [Sriwijaya]; feeder [Tawang Jaya]; Patas [Purwakarta]; 

Senja [Bengawan]
(4) Beraya [Geulis]; Bumi [Geulis]
(5) Kereta api [penolong]  

There is a case where the attribute class is represented 
metaphorically by a flower name anggrek ‘orchid’ in a line with its 
luxurious nuance. The example is Argo Bromo Anggrek  in which 
the phrase’s head is filled by compound Argo Bromo  that refers to 
one of the very famous mountains in East Java. If the train name 
constructions constitute coordinative phrases that consist of two 
words, each constituent refers to place that will be passed by the 
vehicle. For instance Surabaya-Bojonegoro, Solo Kedung Banteng, 
Bandung-Cicalengka, etc.

5.1.2.2  Three words

In  train names  consisting of three words,  the ultimate constituens 
will express place of departure (6), state (7) and (8),  and  possesor 
(9). Consider the following examples, and the constituents in 
bracket [ ] are the ultimate constituents.

(6) Fajar Utama [Semarang]

(7) Blora [Jaya] Ekspres

(8) Limex Gaya [Baru]

(9) Kereta Pustaka [Indonesia]
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In coordinative constructions consisting of three words, each 
immediate constituent expresses the place passed by the train, 
such as shown by the following (10) and (11):     

(10) Surabaya-Jombang-Kertosono

(11) Surabaya-Sidoarjo-Porong

5.1.2.3  Four Words

There is only one example found in the data collection, train name 
construction that consists of  4 words, i.e. Gaya Baru Malam selatan. 
The atributive constituents are formed by two words refering 
departure time  Malam ‘night’ and  route Selatan ‘south’.

5.2  Word Origin

This section will discuss the origin of  words used to construct 
the train names or part of them with the intention to enable us to see  
the interaction of Indonesian and  other languages which influence 
and enrich its vocabulary. Most of the borrowed words or pharases 
actually have already been phonologically or ortographically  
integrated into the  Indonesian  vocabulary. Despite  the use of 
Indonesian vocabulary, such as Mutiara Utara, Lingkar Jakarta, 
Gaya Baru Malam Selatan, Rajawali, Kereta Pustaka Indonesia, 
Fajar Utama Semarang,  etc.,  there are a lot of local  as well as 
foreign laguage vocabularies are used to name Indonesian trains. 

 The local languages exploited for this purpose are Old 
Javanese, Sundanese, and Batakese.  Old Javanese which is 
recently  used limitedly  in literary style is exploited for keeping 
the aesthetic values of the names. The use of Old Javanese argo 
‘mount or mountain’)’ for train naming looks  very dominant, such 
as Argo Jati ‘Mount Jati’, Argo Lawu ‘Mout Lawu’, Argo Wilis ‘Mount 
Wilis’, Argo Sindoro ‘Mount Sindoro’,  etc.  Apparently  Javanese 
and  Indonesian have another word that can be used to refer to 
the same sense,  i.e. gunung ‘mountain’ but without literary value. 



19PROSIDING SEMINAR NASIONAL
   Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

Arek is a East Javanese dialectal lexicon  to refer to ‘anak or orang’  
biside bocah. This word is used to name Indonesian Surabaya 
and Mojokerto routed train Arek Surokerto.  Sundanese word 
geulis ‘beautiful, nice’ is used to attribute the head bumi ‘land’ and 
rencang ‘friend’, and Baraya ‘sibling’. So, the complete train names 
Bumi Geulisand Rencang Geulis, and Baraya Geulis mean ‘Beautiful 
land’, ‘nice friend’. and ‘nice sibling’. The other local language used 
to name Indonesian trains is Batakese, a local language in North 
Sumatera. Dolok Martimbang is a Batakese name in which {mar-} 
is an affix that genetically correspond to {ber-} in Indonesian or 
Malay.      

As far as foreign languages are concerned, there are three 
languages influencing Indonesian train naming, i.e. English, Dutch, 
and Sanskrit.  The words ekspres (adapted from express ‘train’) 
in (12), limex (acronym of limited express)in (13), new in (14) , 
rail and one in (15),and feeder (16) are English borrowings, while 
Langsam in (17) is borrowed from Dutch, and Harina is a Sanskrit 
loan word that means ‘deer’.
(12) Cirebon Ekspres; Malioboro Ekspres; Banten Ekspres.
(13) Limex Sriwijaya; Limex Gaya Baru 
(14) New Argo Jati
(15) Rail One
(16) Feeder Wonogiri
(17) Langsam  
(18) Harina

5.3  Train Name References

With regard to the  references, there are various kinds of 
referents exploited by Indonesian Train limited to name  their 
trains. Most or nealrly all of the referents  reflect  the beauty and 
the greatness of Indonesian nature, history, and culture.  These 
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referents are often difficult to differentiate between one with 
another. After having carefully observe, the Indonesian train name 
referents can be classified into place; route, mount, land, and  river;  
departure time; kingdom, king, and queen; puppet characters and 
related properties;   legend or story characters and heroes; animal; 
jewellery;  friendship; and State. 

5.3.1  Place

Place names, large or small located in East, Central, and West 
Java, and Sumatera as well,   are the most dominant name used 
to label Indonesian trains. The place in this matter can indicate 
the departure or destination (terminal) station of the vehicle. The 
names can refer to province (19) , recidence (20), district (21), 
even a village or a famous street. 

(19) Banten Ekspres

(20) Cepu Ekspress; Blora Jaya Ekspress; Siantar Ekspres;  Patas 
Purwakarta

(21) Cepat Sidareja;  Maguwo Ekspres; Malioboro Ekspres; 
Tirtonadi

5.3.2  Route

The places or terminals  that  will be passed by the trains are 
often  used  as the basis  of train naming. The routes can be fully 
expressed, such as (22):

(22) Surabaya-Jombang-Kertosono; Surabaya-Sidoarjo-Porong;  
Solo-Kedung Banteng; Bandung-Cicalengka; Surabaya-Babat.

Most interestingly, the routes are abbreviated to construct 
acronyms that are intentionaly homonymic pairs (23), beautiful 
names (24), or just  unpleasant  cacophonic acronyms  (25) 
(Pradopo, 2012, 30):
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(23) Joglosemar  (Jogyakarta-Solo-Semarang); Sulam (Surabaya-
Lamongan); Surokerto (Surabaya-Mojokerto); Bangunkarta 
(Jombang-Madiun-Jakarta); Badrasurya (Bandung Raya-
Surabaya); Empu Jaya (Lempuyangan-Jakarta Raya).

(24) Probowangi (Probolinggo Banyuwangi); matarmaja (Malang-
Blitar-Madiun-Jakarta); Purbaya (Purwokerta-Surabaya); 
Kutojaya (Kutoarjo-Jakarta Raya)     

(25) Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi); 
Jabotabek (Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi)

In Lingkar Jakarta,  the route is represenrted by a single word 
lingkar that means ‘circle’ or words that refer to direction, such 
as utara ‘North’ and selatan ‘south’, and  timur ‘east’,  such as in 
Mutiara Selatan, Mutiara Utara; Mutiara Timur , etc.

5.3.3  Mount, Land, and River

Indonesia has alot of beautiful  mountains, rivers, and lands. Big 
and small mountains are called by an  archaic Old Javanese Hargo 
or  Argo for lending the aesthetic sense. While rivers in Javanese 
also called bengawan, and in Sundanese are expressed by ci.  A 
large piece of land are also called bumi ‘land’, or  expressed by 
words with affix  {pa-an} or {–an}. The names chosen certainly 
coincide with the location of the mount, river, and land with  the 
train depots or they constitute  places or routes which  the trains 
will passes by.   Executive Indonesian trains are usually marked by 
Argo and followed by its proper names, such as shown in (26):

(26) Argo Muria; Argo Lawu; Argo Sindoro; Argo Wilis; Argo 
Bromo; Argo Jati.       

In case of Argo Dwipangga, the archaic Old Javanese Argo does not 
followed by the propername because Dwipangga is actually the 
vehicle of  Dewa Indra  ‘Indra God’.  For economy class trains  the 
mount name is not preceded by Argo, such as shown by (27) below:
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(27) Menoreh; Rajabasa; Kelud Ekspres; Serelo; Dolok Martimbang        

Menoreh is a name of hill in central Java, Rajabasa is a name of 
mountain in Banten Province, Kelud is a name of volcano in East 
Java, and Serelo is a name of hill in North Sumatera. Finally {pa-an} 
and  [-an} affixed  and  bumi headed phrase  train names which 
refer to ‘land’ can be seen in the following (28)and (29).  

(28) Pasundan Ekspres; Argo Parahyangan; Priangan Ekspres

(29) Bumi Geulis     

The data collection shows  a lot of Indonesian train names  are 
named on the basis of river names or something related with them 
that flow and to be found  in East Java (30) ,  Central Java (31), and 
West Java (32):

(30) Brantas; Delta Ekspres

(31) (Senja) Bengawan; Bogowonto; Gajah Wong; Serayu    

(32) Cisedane; Ciujung; Cipuja

5.3.4  Departure Time

Train departure times  are sometime used to name this  public 
means of transportation. Morning time is represented by fajar an 
Arabic borrowing that means ‘sun rise’, and evening time is done 
by Senja that means ‘evening, dusk’. Meanwhile utama means 
‘primary’. Consider (33) and (34):

(33) Senja Utama Solo; Senja Utama Yogya; Senja Bengawan

(34) Fajar Utama Semarang; Fajar Utama Yogya

There is only one train using  an attribute that indicate night time 
departure, i.e Gaya Baru Malam Utara. Malam is an Indoensian 
word  which means ‘night’.
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5.3.5  Kingdom,  King, and Queen

Famous Kingdom, big or small in Indonesian past time are 
preserved  to name Indonesian trains that  operate  in Java and 
Sumatera as well. This approach is intended for the younger 
generations enabling  to memorize the glory of their nation in the 
past. See (35), (36) and (37) below which respectively refer to east 
Java and Central Java,  West Java, and South Sumatera Kingdom:

(35) Majapahit; (Senja) Singosari; Tumapel; Kahuripan; (Rapih) 
Doho; Mataram

(36) Pakuan; Pajajaran; Galuh

(37) (Limex) Sriwijaya   

Meanwhile, there are only East Java  Kings and Queen  to be used  
for train naming, such as shown in (38):

(38) Jayabaya;  Gajayana; Kertajaya;  Tawang Alun,  Rengganis

Jayabaya,  Gajayana,  Kertajaya, and Tawang Alun respectively 
are  the king of Kediri,  Kanjuruhan , and the last king of Kediri, 
and Blambangan Kingdom.  Rengganis is the queen of Guparman 
Kingdom.  

5.3.6  Puppet Characters and related properties

Shadow puppet and puppet performed by  human characters  
(wayang orang)  are very famous among the Javanese community 
since the past time until nowadays. Eventhough a lot of Indonesian  
younger generations have neglected this traditional arts. Its high 
moral ethic and aesthetic  value seems to  underlie the Indonesian 
train limited exploiting some of the puppet characters and the 
properties related to it for naming the trains.  See (39) and (40):

(39) Arjuna Express; Batara Kresna; Bima; Jatayu; Taksaka 

(40) Wijaya Kusuma; Sri Wedari 
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Arjuna, Batara Kresna and Bima are powerful and fine characters 
found in Mahabarata, while Jatayu is a big bird who sacrefices  
his soul to help Ramadewa’s wife,  Dewi  Sinta when she was 
Kidnapped by the   wicked  giant king,  Rahwana in Ramayana Epic. 
Taksaka is  name of a snake found in the story of Parikesit death.  
Meanwhile Wijaya Kusuma a powerful Kresna’s  flower which can 
bring to life a dead person. Finally, Sriwedari a name  of famous 
of an association which actively hold wayang orang performance 
around the 50th in Surakarta. Now Sri Wedari has changed its 
name becoming Prambanan Ekspres.    

5.3.7  Legend or Story Characters and Heroes

Characters in  Legendas and more modern stories sometime ara 
alse found to be used for naming trains. Consider (41) below:

(41) Kamandanu;  Sri Tanjung; Sribilah; Sri Lelawangsa; Si Binuang; 
Putri Hijau; Putri Deli

Kamandanu or completely Arya Kamandaunu is the main character 
in  story of “Tutur Tinular”.  Sri Tanjung  is Sidapeksa’s faithful wife 
in the story which has been popular since tjhe past time  among 
East Java people.  Sri Bilah and Sri Lelawangsa is a woman character 
in Malay Stories, and Sibinuang is a character of West Sumatra 
legend. Putri Deli and Putri Hijau are the legend characters coming 
from North Sumatera and  Aceh Province.  Different from (41), the  
train names in the following (42) are taken from names of hero.   

(42) Sawunggalih; Pandanaran

Sawunggalih is a hero’s name in the era of Hamengku Buwono I, 
and Pandanaran is a name of the first Semarang regent.  

5.3.8  Animal

The following (43) is train names which exploit animal names.

(42) Mahesa; Gumarang; Turangga; Harina, Rajawali; Sembrani; 
Lodaya 
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Generally the animal names are taken from Old Javanese and 
Sanskrit. For example Mahesa, Gumarang,  and Turanggaare 
respecytively the old Javanese equivalents  for modern Javanese  
sapi  ‘cow’,  sapi alas ‘wild cow’, , and  jaran ‘horse’. Harina is a 
Sanskrit word for rusa ‘deer’.  Rajawali  is a train name that comes 
from Malay which is synonymous with Garuda ‘eagle’.  Sermbrani 
is an adjective which commonly used for modifying kuda ‘horse’. 
So the complete form should be Kuda Sembrani ‘flying horse’. 
Lodaya is a tiger, Incarnation of Prabu Siliwangi.   Finally Sancaka 
is constructed analogically from base Sanca ‘phyton’ and –ka to 
emulate its model Taksaka. The animal name Gumarang is  also 
used to name a horse in lengend of Cindua Mato, and Mahesa is 
used to name many characters in Indonesian or Javanese tale. One 
of the most Important is Mahesa Jenar, the main male character 
found in S.H. Mintarja’s story “Nagasasra Sabuk Inten”.  

5.3.9  Jewellery

Jewel or precious stone which are produced in many places in 
Indonesia are also used to name Indoneisn trains. In the data 
collection there are only two kinds of jewel shown to be exploited 
for this purpose, i.e. Mutiara ‘pearl’  and Kalimaya. Mutiara is  
yielded in several places such as Lombok, Maluku, Papua, etc. 
Meanwhile, Kalimaya is specific stone yielded in Banten. In example 
(44) Mutiara is modified by Utara and Selantan for indicating the 
train route, while Kalimaya stands alone without modifier.

(44) Mutiara Utara; Mutiara Selatan, Kalimaya. 

5.3.10  Friendship

Indonesian Train Limited also makes use  of some terms of address 
popularly  found in Javanese and Sundanese for naming the 
vehicles. For example arek ‘kid’ is a very popular expression in East 
Javanese community, while rencang ‘friend’ and Beraya  ’relative’ 
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are very  common to be used among Sundanese people in West 
Java. See (45) below:

(45) Arek Surokerto; Rencang Geulis; Beraya Geulis  

5.3.11  State and Handicraft

There are only two words refering to ‘state’, i.e. langsam and cantik 
used for train naming. Langsam ‘slow’ is related with low speed 
which further can be associated with safety  and cantik ‘nice’ with 
beauty and luxury.   

(46) Langsam; Cantik Ekspres; Sidomukti 

Batik is one of famous handicrafts in Indonesia, and nowadays a lot 
of places have developed their own specific style. Java as the centre 
of Batik handicraft in Indonesia  posseses various kinds of Batik 
motive, and Sidomukti  is one of them. This Batik motive is used by 
Indonesian Train Limited to name train which is operated in every 
Christmas and New Year time.

5.3.12  Temple

Indonesia have a lot of tempels which constitute heritages of 
kingdoms spread over the archipelago in the past time. Two of 
them, i.e Prambanan and Penataran which are respectifely  left by 
Old Mataram and  Kediri Kingdom. See (47):

(47) Prambanan Ekspres; Penataran

6.  Conclusion

From linguistic view point, there are at least three issues 
can be addressed in relation with Indonesian train naming 
system. Those are forms, word origin, and references  assigned 
by the names. The train name forms can be distincted into word 
or phrase. The word may be either monomorphemic (base and 
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acronym)  or polymorphemic (compound and affixed word). 
The phrased train names consist of two up to four words with 
various type of constructions (attributive, coordinative, pre or 
post modifier construction). The train names,  the whole or in 
part  can constitute Indonesian origins or foreign or local language 
borrowings from Old and Modern Javanese, Sundanese, Batakese, 
Sanskrit, English, and Dutch as a reflection of unavoidable contact 
among  languages in the global era. Finally for achieving many 
purposes, such as giving information, avoiding the costumers 
from any possible confusion, and preserving cultural identity, the 
Indonesian Train Limited labels the train with various kind of 
references. At least, there are  11 kinds of references to be used 
for train naming activities, i.e. place; route; mount, land, and river;  
diparture time; kingdom,  king,  and queen; puppet characters and 
related properties; legend or story characters and heroes; animal; 
jewellery; friendship;  state; and temple. 
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SUPPLEMENT
List of Indonesian Train Names Based on the Referential  
Categories

Place
Banten expres; Blora Jaya Ekspres; Cepat Sidareja; Cepu Ekspres; 
Cianjuran; Cirebon expres; Ciujung; Depok ekspres; Maguwo 
ekspress; Malabar; Malioboro ekspres; Patas Purwakarta; 
Prambanan Expres; Siantar ekspres; Sindang Marga; Bekasi 
ekspres; Rangkas Jaya;  Madiun Jaya Ekspres; Serpong Ekspres; 
Tangerang Ekspres; Tegal  Arum; Tegal  Ekspress; Tirtonadi

Route
Badrasurya; Bandung-Cicalengka; Bangunkarta; Joglosemar; 
Kutojaya Utara; Kutojaya Utara; Lingkar Jakarta; Lodaya; Lodaya; 
Matarmaja; Puwojaya; Probowangi; Tanjung Priok Cikampek; 
Solo-Kedung Banteng; Surabaya-Babat; Surabaya-Bojonegoro; 
Surabaya-Lamongan  (Sulam); Surabaya-Jombang-Kertosono

Mountain, Land ,  and River
Argo Bromo; Argo Bromo Anggrek; Argo Dwipangga; Argo 
Gede; Argopuro; (New) Argo Jati; Argo Lawu; Argo Muria; Argo 
Parahyangan; Argo Sindoro; Argo Wilis; Bogowonto; Brantas;  
Bumi Geulis; Cisedane; Delta Ekspres;  Dolok Martimbang; Gajah 
Wong;  Gunung Jati Express; Kaligung Ekspres; Kelud  Express; 
Menoreh; Papandayan Expres; Parahyangan; Pasundan; Progo;  
Rajabasa;  (Senja) Bengawan; Serayu; Serelo

Departure time
Fajar utama Semarang; Fajar Utama Yogyakarta; Senja Utama 
Semarang; Senja Utama Solo; Senja Utama Yogya; Senja(Bengawan)
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Kingdom, King, Princess  & Kingdom
Gajayana; Galuh; Jayabaya Selatan; Jayabaya Utara; Limex Sriwijaya; 
Majapahit; Mataram; Kahuripan; Kertajaya; Pajajaran; Pakuan 
Ekspres; Purbaya; Rapih Dhoho; Rengganis; Senja Singosari; 
Tawang Alun; Tawang Jaya; Tumapel; Tumapel Utama

Puppet  Characters and Related Properties
Arjuna Express; Batara Kresna; Bima; Jatayu; Sriwedari; Taksaka;  
Wijaya Kusuma

Legend or Story Characters and Heroes
Aji Saka, Sri Tanjung; Kamandanu; Pandanaran; Putri Deli; Putri 
Hijau; Rengganis; Sawunggalih;  Sri Bilah; Sri Lelawangsa; Si 
Binuang; 

Animal
Gumarang; Harina; Lodaya;  Mahesa; Rajawali; Sancaka; Sembrani; 
Turangga
Jewellery
Kalimaya;  Mutiara Selatan; Mutiara Timur
Friendship
Beraya Geulis; Rencang Geulis; Arek Surokerto
State and Handicraft
Cantik Ekspres; Langsam; Sidomukti 
Temple
Prambanan ekspres; Penataran
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji jenis dan fungsi konjungsi 
pada teks bergenrepen ceritaan.  Jenis penelitian ini adalah 
deskripstif kualitatif, karena penelitian ini mendeskripsikan 
jenis dan fungsi konjungsi yang  digunakan pada teks bergenre 
penceritaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pada 
kalimat-kalimat yang menggunakan konjungsi pada teks bergenre 
penceritaan terdapat 25% konjungsi koordinatif, 3% konjungsi 
korelatif, dan 72% konjungsi subordinatif. (2) Dari 72% konjungsi 
subordinatif, terdapat 29% konjungsi yang berfungsi untuk 
penunjuk waktu, 3% konjungsi untuk penunjuk syarat, 9% 
konjungsi untuk penunjuk tujuan, 3% konjungsi untuk penunjuk 
konsesif, 7% konjungsi untuk penunjuk perbandingan, 2% 
konjungsi untuk penunjuk sebab, 6% konjungsi untuk penunjuk 
hasil, 6% konjungsi untuk penunjukalat/cara, dan 7% konjungsi 
untuk penunjuk komplementasi. Hal inimenunjukkan bahwa teks 
bergenre penceritaan ditandai oleh ciri penggunaan konjungsi 
subordinatif yang berfungsi sebagai penunjuk waktu.
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Kata kunci: teks bergenre penceritaan, jenis konjungsi, fungsi 
konjungsi

Abstrack:

This study to aimed at finding out the type and function a 
conjunctions in narrative text of the 2013 curicullum. This type of 
research is descriptive qualitative, because this study describes 
the types and functions of conjunctions in narative of the 2013 
curriculum. The results show that(1) in the sentences that use the 
conjunction on the narative text is 25% coordinative conjunction, 
3% correlative conjunction, and 72% subordinate conjunction. 
(2) Of the 72% of subordinate conjunctions, there are 29% 
temporal conjunctions, 3% conjunctions for pointer requirements, 
9% conjunctions for destination bookmark, 3% conjunction for 
consective, 7% conjunction for comparison indicator, 2% conjunction 
for the pointer cause, 6% conjunction for the resultant pointer, 6% 
conjunction for the tool pointer / way, and 7% conjunction for the 
complementary pointer. This indicates that the text of the story 
genre is characterized by the characteristic use of subordinate 
conjunctions that serve as temporal conjunction.

Keyword: narrative text, type of conjunction, function of 
conjunction.

PENDAHULUAN

Bahasa  sebagai sarana komunikasiakan hadir jika manusia 
terdiri atas lebih dari satu orang, karena komunikasi selalu 
melibatkan beberapa pihak, paling tidak pihak komunikasi dan 
komunikator. Dengan kata lain, bahasa hanya muncul dalam proses 
sosial. Dalam menjalankan proses sosial tersebut terdapat beberapa 
tindakan kebahasaan yang berupa penggambaran, penjelasan, 
perintah, penyajian, alasan-alasan/argumen, dan penceritaan 
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(Mahsun, 2014). Selanjutnya, (Mahsun, 2014) menjelaskan bahwa 
Pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 merupakan 
pembelajaran berbasis teks. Membelajarkan bahasa Indonesia 
berbasis teks dapat membangun struktur berpikir peserta didik. 
Hal itu disebabkan, satuan bahasa yang memiliki struktur berpikir 
lengkap sesuai kontekssituasinya adalah teks. Berbeda jenis teks, 
berbeda pula struktur bepikirnya. Dengan demikian, semakin 
banyak teks yang dikuasai peserta didik, akan semakin banyak pula 
struktur berpikir yang dikuasainya. Seorang peserta akan mampu 
memilih struktur berpikir dalam berbagai jenis untuk satu topik 
bergantung tujuan sosial yang hendak dicapai melalui penggunaan 
bahasa tersebut. Jenis teks yang berfungsi menjadi rujukan agar 
suatu teks dapat dibuat lebih efektif baik dari segitujuannya, 
maupun ketepatan pemilihan dan penyusunan elemen teks, 
dan ketepatan dalam penggunaan unsur tata bahasanya dapat 
didefinisikan sebagai genre. Dalam penceritaan, biasanya 
dilakukan melalui proses pemilahan orang di dalam dimensi ruang 
dan waktu. Melalui proses inilah muncul teks dongeng, mite, fabel, 
cerita personal, cerita sejarah, dan sebagainya.

Berkaitan dengan proses tersebut, untuk menggabungkan 
proses satu dengan yang lainnya perlu adanya penggunaan kata 
hubung. Kata hubung atau konjungsia dalah kata tugas yang 
menghubungkanduasatuanbahasa yang sederajat: kata dengan 
kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Konjungsi 
juga menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Selainitu, 
konjungsi juga menghubungkan antara paragraf satu dengan 
paragraf berikutnya. 

Berdasar kanfungsinya konjungsi dibagi menjadi tiga jenis 
yaitu konjungsi koordinatif, korelatif, dan subordinatif. Data 
penggunaan konjungsi pada teks bergenre penceritaan:
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1. Akan tetapi, organisasi ini ditolak oleh pemerintahan Belanda 
karena dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalis 
merakyat dan menggerakan kesatuan untuk menentang 
pemerintah kolonial Belanda. (Buku Siswa Bahasa Indonesia 
Wahana Pengetahuan Kelas VIII Kurikulum 2013 hlm. 40-41)

Pada kalimat (1) terdapat penggunaan jenis konjungsi 
koordinatif ‘akan tetapi’ yang berfungsi sebagai penandahubungan 
pertentangan.

2. Mahasiswa lain tentutertawa, sedangkan pak dosen hanya 
menggelenggelengkan kepala seraya menambahkan 
pertanyaan kepada Ahmad, “Saudara Ahmad, dari mana 
Saudara tahu jawaban itu?” (Buku Siswa Bahasa Indonesia 
Ekspresi Diri dan Akademik Kelas X Kurikulum 2013 hlm. 100)

Pada kalimat (2) terdapat penggunaan jenis konjungsi 
subordinatif ‘seraya’ yang berfungsi sebagai penunjuk waktu.

3. Ki Hajar Dewantara tidak hanya dianggap sebagai tokoh 
dan pahlawan pendidikan yang tanggalkelahirannya 2 Mei 
dijadikanhari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan 
sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional melalui surat keputusan 
Presiden RI No. 305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959. 
(Buku Siswa Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan Kelas VIII 
Kurikulum 2013 hlm. 40-41)

Pada kalimat (3) terdapat penggunaan jenis konjungsi korelatif 
yang terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh satu kata, frasa, 
atau klausa yang dihubungkan, dan berfungsi menghubungkan 
dua kata, frasa, atau klausa berstatus sintaksis yang sama.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah jenis 
dan fungsi konjung siapakah yang paling dominan pada teks 
bergenre penceritaan. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini 
mendeskripsikan jenis dan fungsi konjungsi, serta jenis dan 
fungsi konjungsi yang dominan pada teks bergenre penceritaan 
kurikulum 2013.

LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan untuk mengkaji jenis dan fungsi 
konjungsi yang digunakan pada teks bergenre penceritaan 
kurikulum 2013 adalah genre penceritaan dan konjungsi.

Teks Bergenre Penceritaan

Teks bergenre penceritaan adalah teks  yang  bertujuan 
untuk menceritakan suatu peristiwa secara kronologis atau 
yang berlangsung dalam suatu kesatuan waktu tertentu (Keraf, 
2007:136; Nurudin, 2007:71; Subyantoro, 2009:224).

Ciri-ciri teks bergenre penceritaanya itu mementingkan 
urutan waktu (secara kronologis), ada tokoh yang diceritakan,  
berupa peristiwa dalam kehidupan nyata, imajinasi, atau boleh 
gabungan keduanya,  ada konfiks, latar yang berupalatarwaktu 
dan tempat kejadiannya peristiwa dan memiliki nilai keindahan 
baikisinya maupun penyajiannya (Keraf, 2000:136; Semi, 2003:31; 
Wijayanto, 2006:8).

Jenis-jenis teks bergenre penceritaan menurut Mahsun (2014) 
yaitu teks penceritaan ulang, anekdot, eksemplum, cerpen, novel, 
dongeng, legenda, cerita petualang, cerita fantasifabel, sejarah, dan 
biografi.

Konjungsi

Konjungsi adalah kata-kata yang digunakan untuk 
menghubungkan dua satuan bahasa yang mempunyai kedudukan 
sederajat maupun tidak sederajat: kata dengan kata, frasa dengan 
frasa, atau klausa dengan klausa (Alwidkk, 2010, hlm. 296; Achmad 
HP, 2005, hlm. 9; Chaer, 2012, hlm.176-177).
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Berdasarkan perilaku sintaksisnya dalam kalimat, konjungsi 
dibagi menjadi tiga, yaitu koordinatif, korelatif, dan subordinatif 
(Alwidkk, 2010:296; Chaer, 2012:176-177).

Fungsi konjungsi dibedakan berdasarkan jenis konjungsinya. 
Konjungsi koordinatif berfungsi sebagai penandahubungan 
penambahan, pemilihan, perlawanan, dan penegasan, dan 
konjungsi subordinatif berfungsi sebagai penunjuk waktu, syarat, 
tujuan, konsesif, perbandingan, sebab, hasil, alat/cara, dan  
komplementasi/penjelasan (Alwidkk, 2010:296; Chaer, 2012:176-
177).

METODE PENELITIAN     

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Menurut 
Sudaryanto (2015) jenis penelitian deskriptif kualitatif berkaitan 
dengan data yang tidak berupa angka-angka, tetapi berupa 
bentuk bahasa. Pada penelitian ini dideskripsikan jenis dan fungsi 
konjungsi pada teks bergenre penceritaan yang terdapat dalam  
buku teks bahasa Indonesia Kurikulum 2013.  

Data penelitian ini berupa penggalan kalimat yang 
menggunakan konjungsi yang bersumber dari teks-teks bergenre 
penceritaan dalam buku siswa bahasa Indonesia untuk SMP/MTs 
dan SMA/SMK/MA/MAK.

Metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode simak dan teknik catat. Menurut Sudaryanto (2015:203), 
metode simak atau penyimakan dilakukan dengan menyimak, 
yaitu menyimak penggunaan bahasa. Metode ini digunakan untuk 
memilah kalimat yang menggunakan kata konjungsi di beberapa 
jenis teks dalam buku siswa bahasa Indonesia untuk berbagai 
jenjang kelas.

Setelah dilakukan metode simak, dilanjutkan dengan teknik 
pencatatan pada kartu data untuk dianalisis. Data diperoleh dari 
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berbagai jenis teks dalam buku siswa bahasa Indonesia. Pencatatan 
dilakukan setelah data dari penggalan kalimat yang menggunakan 
kata konjungsi tersebut dinilai cukup untuk dijadikan data 
penelitian.  

Untuk menganalisis penggunaan konjungsi pada teks 
bergenre penceritaan digunakan metode agih, yaitu metode yang 
alat penentunya merupakan bagian dari bahasa yang bersangkutan, 
yaitu berupa wacana tulis yang dibentuk dengan menggunakan 
bahasa. Menggunakan teknik dasar bagi unsur langsung (BUL) 
yaitucara yang digunakan pada awal kerjaan alisis dengan 
membagi satuan lingual data menjadi beberapa bagian atau unsur, 
dan unsur-unsur yang bersangkutan dipandang sebagai bagian 
yang langsung membentuk satuan lingual yang dimaksud. Teknik 
lanjutan pada penelitianini, yaitu teknik substitusi (Sudaryanto, 
2015)

Metode yang digunakan untuk penyajian hasil analisis data 
pada penilitian ini, yaitu metode informal. Metode informal 
digunakan untuk mendeskripsikan jenis dan fungsi konjungsi 
pada penggalan teks bergenre penceritaan, faktual, dan tanggapan 
Kurikulum 2013. Selain itu, peneliti juga menyajikan data dalam 
bentuk presentase untuk menyajikan data jenis dan fungsi 
konjungsi yang dominan pada teks bergenre penceritaan, faktual, 
dan tanggapan dengan menggunakan diagram lingkaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ciri kebahasaan pada teks bergenre penceritaan dapat 
ditandai dari jenis dan fungsi konjungsi pada kalimat-kalimat teks 
bergenre penceritaan. Berikut hasil dan pembahasan jenis dan 
fungsi konjungsi pada teks bergenre penceritaan, serta jenis dan 
fungsi konjungsi yang dominan pada teks bergenre penceritaan.
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Jenis Konjungsi pada Teks Bergenre Penceritaan

Dalam buku teks Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan 
untuk jenjang SMP terdapat empat jenis teks bergenre penceritaan, 
yaitu teks cerita fabel, teks eksemplum, dongeng, dan teks biografi. 
Kemudian, dalam buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan 
Akademik untuk jenjang SMA juga terdapat empat jenis teks 
bergenre penceritaan, yaitu teks cerita pendek, teks cerita fiksi, 
teks teks biografi, dan teks anekdot. Kedelapan jenis teks tersebut 
memiliki tujuan sosial yang hampir sama, yakni menceritakan 
suatu peristiwa.  Untuk mendukung tujuan sosial, tiap teks memiliki 
kaidah kebahasaan. Salah satu kaidah kebahasaan yang terdapat 
dalam teks bergenre penceritaanya itu konjungsi. Terdapat tiga 
jenis konjungsi, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, 
dan konjungsi subordinatif pada teks bergenre penceritaan dalam 
buku tersebut.

Konjungsi Koordinatif pada Teks Bergenre Penceritaan

Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan 
dua unsur atau lebih yang kedudukannya sederajat. Contoh: dan, 
serta, atau, tetapi, melainkan, padahal, sedangkan, sebaliknya, 
melainkan, hanya, bahkan, malah (malahan), lagipula, apalagi, 
jangankan, kecuali, dan hanya. Berikut data konjungsi koordinatif 
yang digunakan pada teks bergenre penceritaan.

No Konjungsi Koordinatif Frekuensi
1 Dan 3
2 Hanya 3
3 Bahkan 3
4 Tetapi 1
5 Akan tetapi 2
6 Melainkan 1
7 Sedangkan 2
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No Konjungsi Koordinatif Frekuensi
8 Serta 3
9 Namun 3

10 Atau 2
11 Apalagi 1
12 Malah 1

Jumlah 25
Tabel 1. Konjungsi Koordinatif pada Teks Bergenre Penceritaan

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 25 konjungsi koordinatif 
yang digunakan pada teks bergenre penceritaan.

Konjungsi Korelatif pada Teks Bergenre Penceritaan

Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan 
dua kata, frasa, atau klausa yang memiliki status sintaksis yang 
sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang dipisahkan 
oleh satu kata, frasa, atau klausa yang dihubungkan. Berikut adalah 
contohnya baik … maupun …; tidak hanya …, tetapi juga …; bukan 
hanya …, melainkan juga …; demikian … sehingga …; sedemikian 
rupa … sehingga …; apa(kah) … atau …; entah … entah …; jangankan 
…,… pun …. Berikut data konjungsi korelatif yang digunakan pada 
teks bergenre penceritaan.

No Konjungsi Korelatif Frekuensi
1 Tidakhanya…, tetapi juga… 2
2 Baik… maupun…. 1

Jumlah 3
Tabel 2. Konjungsi Korelatif pada Teks Bergenre Penceritaan

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 3 konjungsi korelatif 
yang digunakan pada teks bergenre penceritaan.
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Konjungsi Subordinatif pada Teks Bergenre penceritaan

Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang 
menghubungkan dua unsur atau lebih yang kedudukannya 
tidak sederajat. Ada konstituen atasan sebagai induk kalimat 
dan konstituenbawahansebagaianakkaimat. Contohkonjungsi 
subordinatif, yaitusebab, karena, kalau, jika, jikalau, bila, apabila, 
bilamana, asal, agar, supaya, meskipun, biarpun, walaupun, 
sungguhpun, seklaipun, ketika, tatkala, sewaktu, sebelum, sesudah, 
sehabis, sampai, hingga, sehingga, seperti, sebagai, laksana, dan lain 
sebagainya. Berikut data konjungsi subordinatif yang digunakan 
pada teksbergenre penceritaan.

No Konjungsi subordinatif Frekuensi
1 Kemudian 3
2 Lalu 3
3 Ketika 3
4 Setelah 3
5 Seraya 1
6 Selama 2
7 Sebelum 1
8 Sambil 3
9 Sejak 3

10 Sementara 3
11 Sampai 2
12 Hingga 2
13 Kalau 3
14 Untuk 3
15 Agar 3
16 Supaya 2
17 Sampai 2
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No Konjungsi subordinatif Frekuensi

18 Meskipun 1
19 Meski 2
20 Sebagai 3
21 Lebih…dari 2
22 Seperti 2
23 Karena 2
24 Sehingga 3
25 Maka 2
26 Dengan 3
27 Tanpa 3
28 Bahwa 2
29 Adalah 3
30 Yaitu 2

Jumlah 72

Tabel 3. Konjungsi Subordinatif pada Teks Bergenre penceritaan

Tabel 3 menunjukkan bahwa konjungsi subordinatif yang 
digunakan pada teks bergenre penceritaan sebanyak 72.

Jenis Konjungsi yang Dominan pada Teks Bergenre 
penceritaan

Berdasarkan hasil analisis data, konjungsi koordinatif 
yang digunakan pada teks bergenre penceritaan sebanyak 25 
konjungsi. Konjungsi korelatif yang digunakan pada teks bergenre 
penceritaan sebanyak 3 konjungsi. Konjungsi subordinatif yang 
digunakan pada teks bergenre penceritaan sebanyak 72 konjungsi. 
Berikut penyajian data jenis konjungsi yang dominan pada teks 
bergenre penceritaan.
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Gambar 1. Jenis Konjungsi yang Dominan pada Teks Bergenre 
penceritaan

Gambar 1 menunjukkan bahwa konjungsi jenis subordinatif 
mendominasi kalimat-kalimat yang menggunakan konjungsi pada 
teks bergenre penceritaan dengan data sebesar 72%,  dibandingkan 
dengan dua jenis konjungsi lainnya, yaitu konjungsi koordinatif 
dengan data sebesar 25% dan konjungsi korelatif dengan data 
sebesar 3%. Berikut data kalimat yang menggunakan konjungsi 
pada teks bergenre faktual.

1. Benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan dan 
perbedaannya. 

 (Data 101, Buku Siswa Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan 
Akademik Kelas X Kurikulum 2013 hlm. 5-6)

 Kalimat (1) menggunakan konjungsi jenis koordinatif dan. 
Konjungsi dan menggabungkan kata yang berstatus sintaksis 
sama, yaitu kata persamaan dan kata perbedaannya. 

2. Pada saat kita tidur, baik siang maupun malam hari, selalu 
saja ada makhluk kecil bersayap yang mengganggu tidur kita. 

 (Data 190, Buku siswa Wahana Pengetahuan Kelas IX SMP/
MTs hlm.215-217)



43PROSIDING SEMINAR NASIONAL
   Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

 Kalimat (2) menggunakan konjungsi jenis korelatif. Kata 
baik…maupun mengapit kata siang. Kata siang memiliki 
status sintaksis yang sama dengan frasa malam hari.

3. Gerak srisig adalah gerak dengan sikap berdiri jinjit 
dilanjutkan dengan langkah-langkah kecil.

 (Data 127, Buku Siswa Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan 
Kelas VII Kurikulum 2013 hlm. 40)

Kalimat (3) menggunakan konjungsi jenis subordinatif. 
Kalimat ini terdiri atas frasa dan klausa yang berstatus sintaksis 
tidak sama. Frasa gerak srisig merupakan induk kalimat dan 
klausa gerak dengan sikap berdiri jinjit dilanjutkan dengan 
langkah-langkah kecil merupakan anak kalimat. Konjungsi 
adalah dapat disubstitusi dengan konjungsi ialah, yaitu, yakni.

Hasil tersebut sesuai dengan pengertian teks bergenre 
penceritaan. Teks bergenre penceritaan adalah teks yang bertujuan 
untuk menceritakan suatu peristiwa secara kronologis atau 
yang berlangsung dalam suatu kesatuan waktu tertentu (Keraf, 
2007:136; Nurudin, 2007:71; Subyantoro, 2009:224).

Sesuai pendapat ahli tersebut, teks bergenre penceritaan 
bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa secarak ronologis, 
untuk menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya 
digunakan kata hubung/konjungsi. Konjungsi yang berfungsi 
sebagai penunjuk urutan waktu merupakan salah satu fungsi 
konjungsi dalam jenis subordinatif. Oleh karena itu, konjungsi 
subordinatif mendominasi teks bergenre penceritaan.

Penelitian sebelumnya meneliti konjungsi subordinatif yang 
berfungsi sebagai penunjuk sebab. Lestari (2016) dalam jurnal 
yang berjudul “A Causal Conjunction in Twain’s the Adventures 
of Tom Sawyer”. Berbeda dengan penelitian ini yang meneliti 
konjungsi subordinatif yang berfungsi sebagai penunjuk waktu, 



44 PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

ia meneliti konjungsi jenis subordinatif pada salah satu jenis teks 
bergenre penceritaanya itu novel. 

Penelitian ini melengkapi penelitian Lestari (2016). Karena 
tidak hanya satu fungsi konjungsi dan satu jenis teks saja yang 
dapat dikaji.

Fungsi Konjungsi pada Teks Bergenre penceritaan

Alwi (2010: 303) menjelaskan jika dilihat dari perilaku 
sintaksis dan semantisnya, konjungsi subordinatif dapat dibagi 
menjadi tiga belas kelompok. Pembagian ini mempunyai dampak 
sintaksis apabila kita nanti membicarakan soal klausa dan kalimat. 

Dalam buku Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan untuk 
SMP/MTs dan EkspresiDiri dan Akademik untuk SMA/SMK/MA/
MAK pada teks bergenre penceritaan ditemukan sembilan fungsi 
konjungsi subordinatif. Berikut fungsi konjungsi subordinatif yang 
digunakan pada teks bergenre penceritaan.

No Fungsi Konjungsi Subordinatif Frekuensi
1 Menyatakanwaktu 29
2 Menyatakansyarat 3
3 Menyatakantujuan 9
4 Menyatakansebab 3
5 Menyatakankonsesif 7
6 Menyatakanperbandingan 2
7 Menyatakanhasil 6
8 Menyatakanalat/cara 6
9 Menyatakankomplementasi 7

Jumlah 72
Tabel 4. Fungsi Konjungsi Subordinatif pada Teks Bergenre 

penceritaan
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Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat sembilan fungsi 
konjungsi subordinatif pada teks bergenre penceritaan. Kesembilan 
fungsi tersebut, yaitu konjungsi yang berfungsi untuk menyatakan 
waktu, syarat, tujuan, sebab, konsesif, perbandingan, hasil, alat/
cara, dan komplementasi. 

FUNGSI KONJUNGSI SUBORDINATIF YANG DOMINAN PADA 
TEKS BERGENRE PENCERITAAN

Gambar 2. Fungsi Konjungsi Subordinatif yang Dominan pada 
Teks Bergenre penceritaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa konjungsi subordinatif 
yang berfungsi untuk menyatakan waktu mendominasi kalimat-
kalimat menggunakan konjungsi pada teksbergenre penceritaan 
dengan data sebesar 40%, dibandingkan dengan fungsi lainnya 
yaitu menyatakan tujuan dengan data sebesar 13%, menyatakan 
perbandingan dan komplementasi dengan data sebesar 10%, 
menyatakan hasil dan alat/cara dengan data sebesar 8%, 
menyatakan syarat dan konsesif dengan data sebesar 4%, serta 
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menyatakan sebab dengan data sebesar 3%. Berikut data kalimat 
yang menggunakan konjungsi subordinatif.

1. “Besok kita masih dapat menuai padi,” kata Putri Tangguk 
sambil menggerutu. 

 (Data 24, Buku Siswa Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan 
Kelas IX Kurikulum 2013 hlm. 6-8)

Kalimat (1) menggunakan konjungsi subordinatif sambil. 
Kalimat ini terdiri atas klausa dan frasa yang memiliki status 
sintaksis tidak sama. Klausa yang “Besok kita masih dapat 
menuai padi,” kata Putri Tangguk merupakan induk kalimat, 
frasa sambil menggerutu merupakan anak kalimat. Konjungsi 
sambil berfungsi untuk menyatakan waktu. Anak kalimat memuat 
tindakan yang dilakukan dengan waktu bersamaan dengan 
tindakan yang disebut pada induk kalimat. Konjungsi sambil 
dapat disubstitusikan dengan konjungsi sembari, seraya. 

2. Di rumah segede ini kalau nggak keras pasti nggak 
kedengaran. 

 (Data 72, Buku Siswa Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan 
Akademik Kelas X Kurikulum 2013 hlm. 49-56)

Kalimat (2) menggunakan konjungsi subordinatif kalau. 
Kalimat ini terdiri atas dua klausa yang memiliki status sintaksis 
tidak sama. Klausa Di rumah segede ini merupakan induk kalimat, 
sedangkan klausa kalau nggak keras pasti nggak kedengaran 
merupakan anak kalimat. Konjungsi kalau berfungsi untuk 
menyatakan syarat. Anak kalimat menyatakan syarat terjadinya 
induk kalimat. Konjungsi kalau dapat disubstitusikan dengan 
konjungsi apabila, jika, bila, jikalau.

3. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. 

 (Data 07, Buku Siswa Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan 
Kelas VIII Kurikulum 2013 hlm. 5-6)
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Kalimat (3) menggunakan konjungsi subordinatif untuk. 
Kalimat ini terdiri atas dua klausa yang memiliki status sintaksis 
tidak sama. Klausa Semut berteriak sekencang mungkin 
merupakan induk kalimat, sedangkan klausa untuk meminta 
bantuan merupakan anak kalimat. Konjungsi untuk berfungsi 
untuk menyatakan tujuan. Anak kalimat menyatakan tujuan 
dari induk kalimat. Konjungsi untuk dapat disubstitusi dengan 
konjungsi guna.

4. Ituniat yang baik, Paing, meski aku sangat kehilangan.

 (Data 55, Buku Siswa Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan 
Akademik Kelas X Kurikulum 2013 hlm. 49-56)

Kalimat (4) menggunakan konjungsi subordinatif meski . 
Kalimat ini terdiri atas dua klausa yang memiliki status sintaksis 
tidak sama. Klausa Itu niat yang baik, Paing merupakan induk 
kalimat, sedangkan klausa meski aku sangat kehilangan 
merupakan anak kalimat. Konjungsi meski berfungsi untuk 
menyatakan konsesif. Anak kalimat menyatakan keadaan/kondisi 
yang berlawanan dengan sesuatu yang dinyatakan pada induk 
kalimat. Konjungsi meski dapat disubstitusi dengan konjungsi 
meskipun, sekalipun, walaupun, walau, sekalipun.

5. Bahkan, sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar 
dari tubuhnya. 

 (Data 13, Buku Siswa Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan 
Kelas VIII Kurikulum 2013 hlm. 5-6)

Kalimat (5) menggunakan konjungsi subordinatiflebih…dari. 
kalimat ini terdiri dari dua klausa yang memiliki status sintaksis 
tidak sama. Klausa Bahkan, sang semut kuat mengangkat 
beban yang merupakan induk kalimat, sedangkan lebih besar 
dari tubuhnya merupakan anak kalimat. Konjungsi lebih…
dari berfungsi untuk menyatakan perbandingan. Induk kalimat 
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merupakan pernyataan yang memuat keseimbangan bagi anak 
kalimat.

6. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman 
yang indah. 

 (Data 01, Buku Siswa Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan 
Kelas VIII Kurikulum 2013 hlm. 5-6)

Kalimat (6) menggunakan konjungsi subordinatif karena. 
Kalimat ini terdiri atas dua klausa yang memiliki status sintaksis 
tidak sama. Klausa Ia sangat bahagia merupakan induk kalimat, 
sedangkan klausa karena bisa berjalan-jalan melihat taman 
yang indah merupakan anak kalimat. Konjungsi karena berfungsi 
untuk menyatakan sebab. Anak kalimat memuat pernyataan 
sebab terjadinya tindakan yang disebutkan pada induk kalimat. 
Konjungsisebabdapatdisubstitusikandengankonjungsikarena, 
lantaran, oleh karena, oleh sebab.

7. Jalan menuju huma yang mereka tuju sangat licin sehingga  
Putri Tangguk beser tasuami dan anak-anaknya sering 
tergelincir. 

 (Data 21, Buku Siswa Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan 
Kelas IX Kurikulum 2013 hlm. 6-8)

Kalimat (7) menggunakan konjungsi subordinatif sehingga. 
Kalimat ini terdiri atas dua klausa yang memiliki status sintaksis 
tidak sama. Klausa Jalan menujuhuma yang mereka tuju sangat 
licin merupakan induk kalimat, sedangkan klausa sehingga  Putri 
Tangguk beserta suami dan anak-anaknya sering tergelincir 
merupakan anak kalimat. Konjungsi sehingga berfungsi untuk 
menyatakan hasil. Anak kalimat memuat pernyataan yang 
merupakan hasil dari peristiwa yang disebutkan pada induk 
kalimat. Konjungsi sehingga dapat disubstitusikan dengan 
konjungsi maka (makanya), sampai (sampai), hingga.
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8. Ketika itu, ketujuh anak mereka sudah tidur dengan pulas. 

 (Data 18, Buku Siswa Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan 
Kelas IX Kurikulum 2013 hlm. 6-8)

Kalimat (8) menggunakan konjungsi subordinatif dengan. 
Kalimat ini terdiri atas klausa dan frasa yang memiliki status 
sintaksis tidak sama. Klausa Ketika itu, ketujuh anak mereka 
sudah tidur merupakan induk kalimat, sedangkan frasa dengan 
pulas merupakan anak kalimat. Konjungsi dengan berfungsi 
untuk menyatakan cara. Induk kalimat memuat pernyataan cara 
berlangsungnya tindakan pada induk kalimat.

9. Sang semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang 
paling hebat. 

 (Data 03, Buku Siswa Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan 
Kelas VIII Kurikulum 2013 hlm. 5-6)

Kalimat (9) menggunakan konjungsi subordinatif bahwa. 
Kalimat ini terdiri dari dua klausa yang memiliki status sintaksis 
tidak sama. Klausa Sang semut merasa merupakan induk kalimat, 
sedangkan klausa bahwa dirinya adalah binatang yang paling 
hebat merupakan anak kalimat. Konjungsi bahwa berfungsi untuk 
menyatakan komplementasi. Anak kalimat memuat penjelasan dari 
peristiwa pada induk kalimat. Konjungsi bahwa dapat disubstitusi 
dengan konjungsi yaitu, ialah, yakni, adalah.

Teks bergenre penceritaan didominasi oleh konjungsi 
subordinatif yang berfungsi sebagai penunjuk waktu. Hal ini sejalan 
dengan teori yang diungkapkan Semi (2003: 31) berikut ciri-ciri 
teks bergenre penceritaan: (1) berupa cerita tentang peristiwa atau 
pengalaman penulis (2) kejadian atau peristiwa yang disampaikan 
berupa peristiwa yang benar-benar terjadi, dapat berupa semata-
mata imajinasi atau gabungan keduanya (3)  berdasarkan konfiks, 
karena tanpa konfiks biasanya narasi tidak menarik (4) memiliki 
nilai estetika (5) menekankan susunan secarak ronologis. 
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Pada cirikelima Semi (2003:31) menekankan susunan secara 
kronologis. mementingkan urutan waktu secara kronologis. 
Untuk mengururtkan waktu secara kronolis, digunakan konjungsi 
subordinatif penunjuk waktu.

Selain Semi (2003:31), Sujanto (1988:3) juga mengungkapkan 
bahwa ciri utama teks bergenre penceritaan adalah gerak atau 
perubahan dari keadaan suatu waktu menjadi keadaan yang lain 
pada waktu. 

Berdasarkan pendapat tersebut, waktu merupakan ciri utama 
dalam teks bergenre penceritaan berikutnya melalui peristiwa-
peristiwa yang berangkaian. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut,  ciri teks bergenre 
penceritaan mementingkan urutan waktu secara kronologis, maka 
konjungsi subordinatif penunjuk waktu paling dominan digunakan 
pada teks bergenre penceritaan.

Selanjutnya, Mahsun (2014) juga menjelaskan bahwa 
penggunaan konjungsi subordinatif penunjuk waktu pada teks 
bergenre penceritaan berfungsi sebagai pengikat struktur teks 
lainnya agar struktur teks menjadi padu. Sehingga konjungsi 
subordinatif penunjuk waktu mendominasi teks bergenre 
penceritaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan 
bahwa:

Teks bergenre penceritaan kurikulum 2013 didominasi oleh 
konjungsi berjenis subordinatif yang berfungsi sebagai penunjuk 
waktu. Hal ini menunjukkan bahwa teks bergenre penceritaan 
ditandai dengan ciri bahasa penggunaan konjungsi subordinatif 
yang berfungsi sebagai penunjuk waktu.
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Penelitian lanjutan juga dapat memperluas kajian, seperti 
pengkajian preposisi berkaitan dengan ciri latar pada teks bergenre 
penceritaan, pengkajian nomina bernyawa berkaitan dengan ciri 
tokoh pada teks bergenre penceritaan, dan verba berkaitan dengan 
ciri tokoh melakukan atau mengalami suatu peristiwa pada teks 
bergenre penceritaan. 
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ABSTRACT

This paper examines the use of greeting words used in the 
WhatsApp (WA) Alumni group of Magetan 1 Junior High School 
1980, SPG Negeri Magetan 1983, and Indonesian Literature FIB 
UNS class of 1983, the author being a member. The phenomenon 
of the WA group has brought together and made it possible for 
personal and group interaction and communication that have not 
met for several years or even decades.

The data in the form of greeting words were collected through 
a skillful and effective listening technique, namely by actively 
engaging in discussion in the WA group, followed by recording. 
Data analysis used the equivalent technique, namely data analysis 
with references outside the language.

The results of the study showed that the greeting words used 
in the WA group consisted of (1) syllables; (2) acronyms; (3) first 
word of full name; (4) kinship greetings + first words from full 
names; (5) kinship + profession; (6) kinship + profession + name; 
(7) name + distinguishing identity; (8) nickname; (9) neutral 
interactional greetings; and (10) use persona pronouns.

Keywords: WA group, greetings, kinship
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A. Pendahuluan

Kajian terhadap penggunaan kata sapaan sudah banyak 
dilakukan. Dewi Kusumaningsih dalam penelitiannya yang 
berjudul “Pemilihan Bentuk Sapaan Kekerabatan sebagai Strategi 
Kesantunan Berbahasa di Lingkungan Kampus”, menyimpulkan 
bahwa penggunaan kata sapaan kekerabatan menjadi sarana 
membangun kesantunan berbahasa (Prosiding Seminar Nasional 
PRASASTI II “Kajian Pragmatik dalam Berbagai Bidang” (hal. 
507-511). Sementara itu, Ridha Mashudi Wibawa dan Agustin 
Retnoningsih dalam artikelnya yang berjudul “Dinamika Bentuk-
bentuk Sapaan Sebagai Refleksi Sikap Bahasa Masyarakat 
Indonesia” (HUMANIORA Volume 27 No. 3, Oktober 2015: 269-282), 
mengklasifikasikan pola bentuk-bentuk sapaan menjadi: sapaan 
utuh, sapaan tidak utuh, sapaan variasi utuh, sapaan variasi tidak 
utuh. Wibawa juga menegaskan bahwa sapaan terkait erat dengan 
sikap bahasa penuturnya, yaitu bagaimana penutur memposisikan 
dirinya terhadap mitra tuturnya. Sementara itu, Millatuz Zakiah 
yang meneliti makna sapaan di pesantren menyimpulkan salah 
satu makna sapaan adalah untuk penghormatan (Leksema Volume 
3 Nomor 1, Januari-Juni 2018). Pada sisi yang lain, Haerudin 
dalam Sistem Sapaan Kekerabatan Suku Sasak: Kajian Linguistik 
Kebudayaan (2017) menunjukkan hubungan yang erat antara 
penggunaan kata sapaan dan system sosial masyarakat suku Sasak.

Menurut Kridalak sana (1982:14) system tutur sapa 
merupakan “sistem yang mempertautkan seperangkat kata-kata 
atau ungkapan-ungkapan yang dipakai untuk menyebut dan 
memanggil para pelaku (O1, O2, dan O3) dalam suatu peristiwa 
bahasa”. Kata sapaan selain dapat mengawali suatu percakapan 
juga dapat melancarkan percakapan antara O1 dan O2. Selanjutnya, 
Kridalaksana (1978:14– 15) menyebutkan sembilan jenis kata 
sapaan dalam bahasa Indonesia, yaitu (1) kata ganti, (2) nama 
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diri, (3) istilah kekerabatan, (4) gelar dan pangkat (title), (5) kata 
pelaku, (6) bentuk nominal, (7) kata-kata deiksis atau penunjuk, 
(8) nomina lain, (9) ciri zero atau nol

Masa sekarang ini, interaksi dan komunikasi social tidak 
hanya terjadi dalam peristiwa bersemuka, tetapi mengarah pada 
pemanfaatan media sosial. Dengan demikian interaksi yang terjadi 
bersifat maya melalui perantara media, salah satunya media sosial 
yang sangat popular saat ini adalah media sosial WhatsApp.

WhatsApp (WA) merupakan media sosial yang relative baru. 
Melalui media ini seseorang dapat berinteraksi dan berkomunikasi 
baik secara pribadi maupun kelompok. Kelompok yang banyak 
diikuti pengguna WA saat ini adalah Kelompok Alumni dan 
Kelompok Mitra Kerja (Instansional), serta kelompok Profesi.

Kelompok alumni, meskipun berasal dari berbagai 
latar belakang pekerjaan, sosial, ekonomi, suku, ras, 
agama, tetapi memiliki keunikan tersendiri. Keunikan 
itu menyangkut keinginan untuk mengenang masa-
masa sekolah atau kuliah. Latar belakang kesamaan masa 
lalusaatbersamasebagaisiswaataumahasiswa, usia yang 
relatifsama, juga menyebabkankekhasanpenggunaanbahasanya, 
termasuk dalam menyapa anggota grupnya. Ke khususan dalam 
pemakaian sapaan inilah yang akan diungkap dalam tulisan ini.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif 
tentang penggunaan kata sapaan dalam grup WA. Pemerolehan 
data dilakukan melalui teknik Simak Libat Cakap, yaitu peneliti 
terlibat langsung dalam pembicaraan (secara maya) di dalam 
Grup WA Alumni SMP Negeri 1 Magetan 1980, SPG Negeri 
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Magetan 1983, dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya UNS 
Surakarta angkatan 1983. Hasil pembicaraan itu didentifikasi 
kata-kata sapaan yang digunakan dan kemudian dicatat sebagai 
kelanjutannya (Sudaryanto, 1983). Dalam hal munculnya data 
yang tidak lazim sebagai bentuk kata sapaan, digali informasinya 
melalui komunikasi pribadi atau wawancara pribadi melalui 
jaringan pribadi (japri). Data yang telah terkumpul diklasifikasikan 
berdasarkan pola-pola bentuk pemakaian kata sapaan yang 
digunakan dalam interaksi, yaitu penutur dalam WA memosisikan 
mitra tuturnya (anggota WA) sebagai orang II (O2), sebagai orang 
III (O3), atau sebagai anggota secara keseluruhan. Selanjutnya, 
dilakukanan alisis dengan metode padan, dan juga melalui refleksi, 
yaitu analisis data dengan menjelaskan penggunaan kata sapaan 
itu berdasarkan referen yang diacu di luar bahasa (Sudaryanto, 
Wibawa dan Agustin Retnoningsih, 2015).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan data yang dikumpulkan, penggunaan bentuk kata 
sapaan dapat diklasifikasikan menjadi yang berupa: (1) penggalan 
kata (berupasuku kata); (2)  akronim dan yang dipadukan dengan 
kata kekerabatan; (3) kata pertama dari nama lengkap; (4) Kata 
kekerabatan + kata pertama nama lengkap; (5) kata kekerabatan 
+ pekerjaan/profesi; (6) kata kekerabatan + pekerjaan/profesi + 
nama; (7) nama + identitas pembeda; (8) namajulukan; (9) Sapaan 
interaksi onal grup; dan menggunakan kata ganti persona.

1. Pemakaian Sapaan dengan Penggalan (suku kata) Nama 

Pemakaian sapaan dengan penggalan (suku kata) nama 
muncul ketika penutur menyapa langsung kepada seseorang. Hal 
ini tampak dalam tabel 1.
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Tabel 1 Pemakaian Sapaan dengan Penggalan (suku kata) Nama

No. Sapaan Referen
1 Ter perempuan
2 Hen laki-laki
3 Kar laki-laki
4 Dar laki-laki
5 Mbang laki-laki
6 Wik perempuan
7 Tik perempuan

Pemakaian sapaan dengan penggalan (suku kata) nama dapat 
berupa suku kata pertama, suku kata tengah, maupun suku kata 
terakhir. Penggunaan sapaan suku kata pertama dan terakhir 
cenderung pada kata nama yang bersuku dua, sedangkan suku 
tengah diambil jika nama itu terdiri dari 3 suku kata. Penggunaan 
sapaan dengan penggalan kata (suku kata), baik yang menggunakan 
suku kata pertama, suku kata tengah, maupun suku kata terakhir 
terdapat pada interaksi dalam grup yang ditujukan untuk 
seseorang (tertentu), menunjuk langsung pada orang yang dituju. 
Sapaan langsung menunjukkan kedekatan dan keakraban penutur 
dan mitratuturnya. Berikut ini beberapa contoh pemakaiannya 
dalam komunikasi di grup WA.

a. Suku kata pertama, seperti Ter (Terri), Hen (Henry);

Ter (Terri), kapan ke Malang?

Hen (Henry), Sabtu jadi ya?

b. Suku kata tengah, sepertiKar (Sukarno), Dar (Sudarno);
 Kar (Sukarno), Tunggal kontaken ‘Kar (Sukarno), Tunggal 

kamu hubung iya’.  
 Dar (Sudarno), sesuk teka lho ‘Dar (Sudarno), besuk dating 

lho’.
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c. Suku kata akhir, seperti Mbang (Bambang), Wik (Wiwik), dan 
Tik (Titik). 

 Mbang (Bambang), aja neka-neka lho ‘Mbang, jangan macam-
macam lho’.

Wik (Wiwik), sing sabar ya. ‘Wik (Wiwik), yang sabar ya’.

 Tik (Titik), Jedok nengnggonmu ta? Tik (Titik), Jedok di 
rumahmu ya?

2. Penggunaan Sapaan Berupa Akronim

Sapaan berupa akronim ditemui dalam beberapa pemakaian 
seperti pada tabel 2 yang kadang-kadang juga dipadukan dengan 
sapaan kekerabatan.

Tabel 2 Sapaan Berupa Akronim

No. Sapaan Referen
1 Supra Laki-laki
2 Tiar Perempuan
3 Mas Supra Laki-laki
4 Mbak Tiar Perempuan

Bentuk sapaan yang berupa akronim digunakan baik dengan 
referen O2 maupun dalam posisi sebagai O3. Referennya O3 
terjadi jika anggota yang semula berposisi sebagai O3 berubah 
posisi menjadi O1 yang memberikan informasi tentang O2 yang 
ditanyakan dan yang semula sebagai O1 berubah posisi menjadi 
O2. Berikut ini contoh penggunaannya.

a. Supra (Sugeng Prayitno) itu yang dari Plaosan kan?

b. Tiar (Titik Arbaniah) itu yang rumahnya dekat penjara ya?

c. Supra (Sugeng Prayitno) itu yang dari Plaosan.

d. Tiar (Titik Arbaniah) itu yang rumahnya dekat penjara.
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 Sering juga penggunaan sapaan yang berupa akronim ini 
disertai dengan sapaan kekerabatan.

e. Mas Supra (Sugeng Prayitno) itu yang dari Plaosankan?

f. MbakTiar (Titik Arbaniah) itu yang rumahnya dekat 
penjaraya?

g. Mas Supra (Sugeng Prayitno) itu yang dari Plaosan.

h. Mbak Tiar(Titik Arbaniah) itu yang rumahnya dekat penjara.

3. Penggunaan Sapaan Berupa Kata Pertama dari Nama 
Lengkap

Selain menggunakan salah satu suku kata dari nama, bentuk 
sapaan yang digunakan bias berupa satu kata pertama dari nama 
lengkap pesapa. Joko (Joko Sunarko), Bambang (Bambang Hasto 
Birowoyudo), Titik (Titik Arbaniah), Wiwik (Wiwik Wiretno), seperti 
yang tampak pada tabel 3.

Tabel 3. Penggunaan Sapaan Berupa Kata Pertama dari Nama 
Lengkap

No. Sapaan Referen
1 Joko laki-laki
2 Bambang laki-laki
3 Wiwik perempuan
4 Titik perempuan

Berikut ini beberapa contoh penggunaannya.

a. Joko (Joko Sunarko), kamu sekarang kerja di mana?

b. Bambang (Bambang Hasto Birowoyudo), anakmu berapa?

c. Wiwik (WiwikWiretno), ngajarmu di Batu di mana?
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4. Penggunaan Sapaan Berupa Kata Kekerabatan + Kata 
Pertama Nama Lengkap

Bentuk sapaan yang lain adalah menggunakan tambahan kata 
kekerabatan Mas, Om, Pak (mas Bambang, Om Karno, Pak Warsito) 
untuk laki-laki dan Mbak dan Bu untuk perempuan (Mbak Titik, 
Mbak Wiwik, Bu Nanik) sebelum kata pertama nama lengkap, 
seperti yang ada pada tabel 4.

Tabel 4. Penggunaan Sapaan Berupa Kata Kekerabatan + Kata 
Pertama Nama Lengkap

No. Sapaan Referen
1 Mas Joko laki-laki
2 Mas Bambang laki-laki
3 Mbak Wiwik perempuan
4 Mbak Titik perempuan
5 Om Karno laki-laki
6 Om Wawan laki-laki
7 Pak Warsito laki-laki
8 Bu Nanik perempuan

Berikut ini beberapa contoh pemakaiannya dalam grup WA.

a. Mas Joko, selamatya jadi KS baru.

b. Mas Bambang sudah punya cucu belum?

c. Om Karno kapan pulang ke Magetan?

d. Om Wawan rapat terus.

e. Mbak Titik alamatnya mana?

f. Mbak Wiwik, bagaimana kabarnya?

g. Pak Warsito tetap semangat ya.

h. Bu Nanik sukanya kuliner ya?
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5. Bentuk sapaan dengan pola kata kekerabatan + 
pekerjaan/profesi

Penggunaan kata sapaan dengan pola ini dimaksudkan 
untuk menghormati mitra tuturnya, baik sebagai O2 mau pun O3 
yang dibicarakan. Karena itu, kata kekerabatan yang digunakan 
selalu merujuk pada makna kerabat yang berusia lebih tua (tidak 
ditemukan data yang merujuk pada usia lebih muda seperti dik 
atau adik). Pola ini bias dilihat di tabel 4.

Tabel 4. Bentuk Sapaan dengan Pola Kata Kekerabatan + Profesi

No. Sapaan Referen
1 Mas Dokter laki-laki
2 Mas Guru laki-laki
3 Mas Mantri laki-laki
4 Bu Guru perempuan
5 Mbak Dosen perempuan
6 Pak Guru laki-laki
7 Bu Lawyer perempuan

Contoh penggunaannya ditemukan berikut ini.
a. Mas Dokter terima kasih info kesehatannya.
b. Mas Guru kok nakal ya.
c. Mas Mantri, Terri kuwi ndang suntiken. Obate entek ku wingli 

ndur wae.
 ‘Mas Mantri, Terri segera disuntik saja. Obatnya habis itu, 

mengigau saja’.
d. Mbak Dosendi Bogor tinggal di mana?
e. Bu Guru yang sabar ngajar muridnya ya.
f. Pak Guru kok seringm bolos.
g Bu Lawyer gak pernah datang reunisih.
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6. Bentuk Sapaan dengan pola kata kekerabatan + 
pekerjaan/profesi + namaaslinya

Penggunaan sapaan dengan pola ini juga dimaksudkan untuk 
menghormati mitra tuturnya. Penghormatan itu lebih bersifat 
khusus tertuju pada seseorang dengan ditandai penyebutan nama 
pada akhir bentuk sapaannya, seperti yang terdapat pada tabel 6.

Tabel 6. Bentuk Sapaan dengan pola kata kekerabatan + pekerjaan/
profesi + nama aslinya

No. Sapaan Referen
1 Mas Dokter Agus  laki-laki
2 Mas Guru Sugeng laki-laki
3 Mas Mantri Wandi laki-laki
4 Mbak Dosen Poppy perempuan
5 Bu Guru Wida perempuan
6 Pak Guru Joko laki-laki

Beberapa contoh penggunaannya adalah:

a. Mas DokterAgus, kapan pulang?

b. Mas Guru Sugengkok main WA terus? Apa tidak ngajar?

c. Mas Mantri Wandi kae lho sing tukang nyuntik. ‘Mas Mantri 
Wandi itu lho yang tukang suntik’.

d. Mbak Dosen Poppy di Bogor tinggal di mana? 

e. Bu Guru Wida itu jalan-jalan terus.

f. Pak Guru Joko itu kan komandan yang baru.

7. Bentuk Sapaan yang Berupa Nama + identitas Pembeda 
yang Berupa Hobi

Penambahan identitas khusus ini digunakan sebagai 
pembedaan antara nama yang satu dengan  yang lain yang kata 
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pertama dari nama lengkap dan nama panggilannya kebetulan 
sama, lihat tabel 7.

Tabel 7.  sapaan yang berupa nama + identitas Pembeda yang 
berupa hobi

No. Sapaan Referen
1 Eko Volley laki-laki
2 Eko Ping pong laki-laki
3 Eko Bal laki-laki

a. Eko Volley yang Jalan Kalpataru

b. Eko Ping pong di Surabaya

c. Eko Bal masih tetap di Tambran

8. Bentuk Sapaan yang Berupa Julukan

Julukan merupakan nama panggilan yang khas masyarakat 
Jawa. Julukan ini sering tidak terkait sama sekali dengan nama 
sebenarnya. Julukan kadang diberikan berdasarkan cirri fisik 
pemiliknya. Hal ini dilakukan umumnya untu kolok-olokan dan 
bercanda. Bentuknya berupa suku kata jika merupakan sapaan 
langsung dan julukan utuh jika digunakan untuk sapaan dan 
member informasi. Perhatikan tabel 8.

Tabel 8. Bentuk Sapaan yang Berupa Julukan

No. Sapaan Referen
1 Cis/Kocis (Siswanto)     laki-laki
2 Din/Endin perempuan
3 Jedok laki-laki
4 Bendol (Hari Sugeng Waluyo) laki-laki
5 Gajah (Istiyah)     perempuan
6 Kancil (Yusti Silastuti Setyarini)           perempuan



64 PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

a. Kocis (Siswanto)

Cis ndang renea ‘Cis segeralah kesini’.

Kocis ki pancen lucu ‘Kocis itu memang lucu’

b. Endin (Wahyu Jayanti)

Ndin saiki neng endi? ‘Ndin sekarang di mana?

Endin itu yang rumahnya Kepolorejo.

c. Jedok (Hari Supriyadi), dari wedok ‘perempuan’ 

Dok aja medeni ‘Dok jangan menakut-nakuti’

Jedok pantes kalau jadi Werkudara.                        

d. Bendol (Hari Sugeng Waluyo) ‘kepala besar, bagian belakang 
menonjol’

 Ndol, kok kowe mangan terus ta? ‘Ndol kok kamu makan terus 
to?

Bendol sekarang kerja di Dishub.

e. Gajah (Istiyah) ‘berbadan besar’

Gajah Tambran iki lagi ngapa? ‘Gajah Tambran ini sedang apa?.

f. Kancil (Yusti Silastuti Setyarini) ‘berbadan kecil, lincah, lucu’

Cil, Malang mu itu mana?

Kancil ki pancen lucu ‘Kancil itu memang lucu’

Julukan pada (a dan b) sama sekali tidak terkait dengan 
nama aslinya, sedangkan (c-f) julukan diberikan berdasarkan cirri 
fisiknya.

Jedok (dari wedok/Jawa) berarti perempuan. Sapaan ini 
digunakan sejak SMP (1977-1980) sampai sekarang. Jedok (Hari 
Supriyadi) yang suka menari terlihat gemulai seperti perempuan. 
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Meski dalam perkembangannya menjadi lelaki yang gagah, tinggi 
besar, brewokan, dan cirri feminisnya tidak lagi tampak, sapaan 
Jedok tetap digunakan dan disematkan sampai sekarang.

9. Bentuk Sapaan Interaksional Grup

Jenis sapaan ini digunakan oleh penutur untuk menyapa 
seluruh anggota grup tanpa kecuali. Kata sapaan yang digunakan 
berupa kata yang bermakna kekerabatan (lur) dan kata-kata yang 
menunjukkan kedekatan hubungan secara psikologis sebagai 
sesame anggota alumni, yang pernah menjadi teman seperjuangan 
dan berharap tetap lestari sebagai teman.

Tabel 9. Bentuk Sapaan Interaksional Grup

No. Sapaan Referen
1 Lur, dulur, dulur-dulur netral/seluruh anggota
2  Nca, kanca, kanca-kanca netral/seluruh anggota
3  Teman-teman netral/seluruh anggota
4 Sahabat netral/seluruh anggota
5 Mitra netral/seluruh anggota

a. Lur, dulur, dulur-dulur, sedulur ‘saudara’
Selamat pagi lur, selamat beraktivitas

b. Nca, kanca, kanca-kanca ‘teman-teman’
Aku lagi di Semarang nca

c. Teman-teman
Semangat pagi, selamat beraktivitas teman-teman.

d. Sahabat
Selamat malam, selamat beristirahat sahabat.

e. Mitra

Mitra ’83 tetap semangat, salam oke oke yess.
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10. Bentuk Sapaan Menggunakan Kata Ganti Persona

Kata ganti persona kedua yang biasa digunakan untuk 
menyapa anggota dalam interaksi di grup WA adalah kowe ‘kamu’, 
awak mu ‘kamu’, kamu dan mu, penjenengan, sampeyan ‘kamu 
ragam hormat’. 

Berikut beberapa contoh penggunaannya.

a. Band, kowe pension kapan? ‘Band, kamu pension kapan?

b. Nggal, awak mu duwe rencanake Solo kapan? ‘Nggal, kamu 
punya rencanake Solo kapan?

c. Selamatya mas Henry, penjenengan wis doktor ‘Selamatya 
mas Henry, Anda telah meraih gelar doktor’.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa kata sapaan yang digunakan di grup WA 
terdiri dari: (1) suku kata; (2) akronim; (3) kata pertama dari 
nama lengkap; (4) sapaan kekerabatan + kata pertama dari nama 
lengkap; (5)  kata kekerabatan + profesi; (6) kata kekerabatan + 
profesi + nama; (7) nama + identitas pembeda; (8) nama julukan; 
(9) sapaan interaksional netral; dan (10) menggunakan kata ganti 
persona. 

Kecenderungan penggunaan sapaan secara langsung dan 
nama julukan menunjukkan keinginan anggota grup WA untuk 
tidak membedakan status sosial, profesi, dan sebagainya, tetapi 
lebih pada keinginan mengenang dan menjaga kebersamaan, 
keakraban, bercanda seperti ketika masih remaja saat masa 
sekolah atau kuliah dulu. Anggota Grup WA Alumni SMP cenderung 
lebih bersifat langsung ketika menyapa di grup. Alasan kedekatan, 
keakraban, keceriaan, ketulusan persahabatan, menjadi hal yang 
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ingin dijaga. Sementara itu, anggota grup WA Alumni SPG dan 
Sastra Indonesia cenderung menggunakan kata kekerabatan 
sebagai kata untuk menghormati mitra tuturnya. 
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Abstrak

Era digital merupakan sebuah konsekuensi yang tidak dapat 
dipilih dan dihindari. GenerasiX yang berkiprah di dunia kerja 
sekarang sebagai pemangku kebijaksanaan dan yang sangat 
berpengaruh pada generasi yang lebih baru adalah mereka yang 
kebanyakan lemah dalam literasi digital, tidak selincah generasi Z. 
Angkatan kerja dengan generasi Z merupakan generasi kerja muda 
yang hidup secara alamiah yang sangat akrab dengan perangkat 
digital. Bagi generasi X termasukgenerasi ketik manual (gentikman) 
era digital bias menjadi berkah dan bias masalah. Tulisan ini 
secara umum bertujuan untuk memaparkan strategi literasi media 
bagi dosen bahasa gentikman agar era digital menjadi solusi bagi 
kemajuan pribadi dan lembaganya. Secara khusus tujuan tulisan 
ini adalah mendeskripsikan keadaan generasi kerja di era digital 
dan mendeskripsikan strategi literasi media sebagai solusi bagi 
dosen generasi ketik manual untuk mengembangkan diri agar 
dapat memanfaatkan perangkat  digital demi profesionalisme dan 
komunikasi dialogis dengan anggota masyarakat lain termasuk 
peserta didik dengan gerenasi Z.
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Kata Kunci: era digital, generasi ketik manual, strategi literasi 
media

Pendahuluan

Secara umum tulisan ini sebagai otokritik oleh penulis 
terhadap istilah dosen “generasi ketik manual” (gentikman). 
Penulis termasuk gentikman. Generasi ini dihasilkan menjadi 
dosen sekitar dekade 1980-an, berarti kelahiran 1955 hingga 
decade 1960-an, tatkala masih era ketik manual dalam suasana 
peralihan dari skill pengalamannya mengetik manual kedalam 
ketik komputer. Menikmati romantika suara cethok-cethok bunyi 
mesin ketik tanpa lampu listrik. Ketik-mengetik computer baru 
mulai viral decade akhir 1990-an hingga awal dekade 2010-an, 
dan hingga sekarang sudah menjadi keterampilan yang semestinya 
melekat pada setiap dosen karena tugas-tugas akademik dan 
profesionalnya menuntut penggunaan sarana computer beserta 
media online. Inilah era digital yang mendorong semua dosen 
dan sivitas akademik mau atau tidak mau mereka dipaksa oleh 
keadaan harus menggunakan teknologi digital jika mereka tidak 
ingin ketinggalan. Khususnya bagaimana mereka para gentikman 
menyikapi dan strategi untuk menguasai media atau yang dikenal 
literasi media. Sebuah jurang yang terasa, dibandingkan dengan 
skill dosen muda yang lahir pada era generasi Z, generasi ketik 
komputer (gentikkom), atau yang disebut era generasi digital 
natives (Mardina, 2017). 

Era digital memungkinkan kita secara reseptif bias 
berselancar mendapatkan informasi tanpa batas dari seluruh 
penjuru dunia sebanyak yang kita mau; sebaliknya secara produktif 
memungkinkan kita menggunggah karya kita yang bias langsung 
tersebar viral keseluruh penjuru dunia tanpa batas ruang dan 
waktu. Pendek kata, era digital membawa hal yang positif, tetapi 
dalam waktu bersamaan juga menimbulkan efek negatif yang 
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menjadi tantangan bagi masyarakat di era digital (Setiawan, 2017). 
Siapa tau tidak siap, masyarakat sekarang harus menghadapi era 
tersebut dengan bekal yang memadai, jika tidak ingin “menjadi 
korban yang teraniaya” oleh teknologi informasi karena tidak 
bias menyesuaikan. Dosen gentikman  yang tidak mengikuti 
penggunaan dan bersikap positif pada seluruh perangkat digital 
dan karakteristiknya akan teraniaya dan tidak mendapatkan 
tempat, sebagaimana “pengojek pangkalan”  yang konvensional 
bakal tergusur oleh pengojek online” yang memanfaatkan teknologi 
informasi. 

Agar tidak terjebak pada hal-hal di luar dugaan terkait era 
digital ini, para dosen gentikman, juga peneliti dan pengembang 
bahasa yang memiliki karakteristik sama, tentu sangat memerlukan 
wawasan keuntungan dan kelemahan sebagai potensi dan ancaman, 
dan sekaligus memiliki strategi melekliterasi media. Tulisan ini 
diharapkan dapat meminimalisasikan ancaman dan dampak 
negatifnya sekaligus memberikan masukan bagi kebermanfaatan 
teknologi digital bagi pengembangan bahasa dan sekaligus 
keuntungan bagi peneliti bahasa, termasuk di dalamnya pendidik 
bahasa.  Tulisan ini menyajikan deskripsi bagaimana  era digital 
sebagai berkah atau masalah dan mendeskripsikan bagaimana 
strategi melekliterasi media sebagaisolusinya. Diharapkan tulisan 
ini dapat dijadikan masukan bagi semua yang merasa berada 
dalam karakterisik dalam tema pembicaraan ini agar mereka tetap 
bisa minimal mengikuti kebutuhan tugas-tugas profesional dan 
maksimal mengembangkan skill akademiknya.

Dosen Generasi Ketik Manual (Gentikman) dan 
Karakteristiknya

Terkait dengan posisi dosen gentikman, di manakah 
keberadaan generasi ini dalam konstelasi generasi manusia yang 
masih hidup setidaknya dalam dunia kerja sekarang. Keadaan 
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generasi manusia dibagi menjadi enam kategori (Putra, 2016; 
Mardina, 2017).  Bedanya dari antara dua pembagian periode ialah 
dari uraiannya dan dari awal memulai penamaan generasi seperti 
disajikan dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1 Nama-nama Generasi Manusia Berdasarkan Periode 
Tahun Kelahiran

Menurut Putra (2016). Hasugian (2011) dalamMardina  
(2017)

Nama Generasi Lahirtahun Nama Generasi Lahirtahun
- - Greatest 1901-1924
Veteran 1925 – 1946 Silent 1925-1942
Baby boom 1946 – 1960 Baby Boomers 1943-1960
X 1960 – 1980 X, 1961-1981
Y 1980 – 1995 Millennial 1982-2002 (? pen)
Z 1995 – 2010 Z atau internet 1994 -sekarang
Alfa 2010 +

Setiap generasi memiliki cirri karakteristik masing-masing. 
Misalnya, dari versi keduanya, generasi yang memasuki dunia kerja 
adalah generasi atau generasi internet (igeneration).  Ada kesamaan 
generasi  Z dengan Y, hanya saja generasi Z memiliki kemampuan 
menjalankan multi-kegiatan dalam satu waktu (menggunakan 
media social ponsel, browsing dengan PC, mendengarkan music 
dengan headset), setiap yang dilakukannya dominan berhubungan 
dengan dunia maya. Keakraban dengan perangkat teknologi 
informasi semacam gadget canggih telah dilakukannya sejak 
kecil yang memengaruhi kepribadiannya (Putra, 2016). Mereka 
(generasi Z) merupakan tenaga kerja yang sangat baik dan efektif 
di era digital sebagaimana dikatakan Elmore, 2014 (Putra, 2016), 
sehingga bagi para dosen perguruan tinggi, termasuk pemangku 
jabatan pemegang kebijaksanaan di perguruan tinggi harus 
mempersiapkannya demi keterlibatannya generasi  Z ini menjadi 
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lebih berdaya guna baik bagi masa depannya maupun bagi 
kemajuan institusinya. 

Melihat table posisi generasi ini, jumlah tenaga kerja 
terbanyak ada pada generasi X dan Y, sedangkan generasi baby 
boomers memasuki tahun-tahun akhir masa kerja jika usia pensiun 
65 tahun seperti dosen ASN, dan memasuki tahun-tahun awal 
meninggalkan dunia kerja atau memasuki masa pensiun (jika usia 
pensiun 58 (guru-guru swasta) atau 60 tahun (guru-guru ASN).  

Dosen dalam istilah Gentikman jika masa pensiun pada 
usia 65 tahun dalam konstelasipem bagian generasi dan tenaga 
kerja ini termasuk baby boom (memasuki tahun-tahun akhir 
menjelang pensiun) dan generasiX (1960 – 1980). Mereka para 
dosen Gentikman umumnya menduduki pemangku kebijakan dan 
jabatan dosen yang cukup tinggi (Profesor dan Asisten Profesor 
atau Lektor Kepala), tetapi mereka kebanyakan lemah dan pasrah 
angkat tangan bila harus menangani urusan digital yang akhirnya 
“terpaksa” meminta bantuan kegenerasi Y dan Z. Dengan posisinya 
itu, dosen gentikman memiliki power karena jabatan tinggi dalam 
fungsional dan struktural dan bias menggerakkan generasi Y dan 
Z yang umumnya masih muda dan sedang mencari-cari peluang 
orientasi dan posisi. 

Bagi dosen gentikman terkait tugas akademik dan 
profesionalnya, termasuk bagi para pejabat structural penentu 
kebijakan, pada umumnya mereka hendak membangun institusinya 
berkembang di era digital secara optimal. Mereka memandang 
generasi Z baik yang menjadi bagian institusi maupun generasi Z 
yang menjadi peserta didiknya di perguruan tinggih arus dilibatkan 
secara maksimal generasi Z tersebut. Oleh karena itu, cara 
pembelajaran dan aktivitasnya tidak lagi dominan manual seperti 
dulu kala dosen-dosen gentikman mendapatkan pembelajaran 
saat di bangku kuliah. Dosen gentikman yang berhadapan dengan 
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generasi Z yang terbentuk menjadi berkepribadian digital secara 
alamiah melalui perangkat digital yang diistilahkan “generasi 
digital natives” oleh Prensky (Putra, 2016) dipaksa keadaan 
untuk lebih memiliki literasi media.  Bagi dosen gentikman, era 
ini menjadi masalah jika mereka tidak membuka diri mengikuti 
tuntutan zaman demi keberterimaan di hadapan peserta didik 
generasi Z. Sebaliknya, era digital ini akan menjadi berkah dan akan 
dijalani dengan suka ria bila peserta didik generasi Z juga mereka 
mampu memberikan tantangan sesuai kepribadiannya yang 
“digital natives”. Sekarang, era digital bukan persoalan siapa tau 
tidak siap juga bukan opsi, tetapi sudah merupakan konsekuensi 
maka tidak ada pilihan lain selain menguasai dan mengendalikan 
teknologi dengan baik dan benar agar memberi manfaat yang 
sebesar-besarnya buat dirinya dan masyarakat (Setiawan, 2017)

Strategi Literasi Mediadi Era Digital bagi Dosen Gentikman 
(Generasi Ketik Manual)

Era digital sekarang ini ditandai oleh  adanya penggunaan 
teknologi informasi di segala bidang. Sebagaimana dikemukakan 
oleh Toffler (1980), perkembangan masyarakat terbadi menjadi 
tiga tahapan, yakni masyarakat agraris, masyarakat industri, 
dan masyarakat informasi. Saat ini, masyarakat berada pada era 
informasi. Siapa pun yang menguasai informasiakan menjadi 
“pemilik dan pemenang” dalam segala percaturan dinamika sosial. 
Oleh karena itu, literasi media menjadi sesuatu yang mutlak 
diperlukan untuk mendapatkan informasi ini. Literasi media 
menurut Potter yang dikutip Hendriyani dan Guntarto (2011) 
adalah “satu set perspektif yang secara aktif kita pakai untuk 
menafsirkan pesan-pesan dari media yang kita temui”. Ini berarti 
prasyarat menjadi “pemilik dan pemenang” segala percaturan 
dinamika sosial.
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Masyarakat informasi ditandai oleh masyarakat yang 
memandang bahwa aktivitas produksi, proses, dan distribusi 
informasi menjadi bagian dalam keseluruhan aktivitas social 
ekonomi masyarakat (Wuryanta, 2012). Bagi dosen gentikman 
untuk memiliki kemampuan literasi media yang kokoh, menurut 
hemat penulis, ada lima tahapan strategi: (1) tahap memahami 
literasi umum, (2) memahami dampak positif dan negatif era 
digital, (3)  memahami elemen literasi informasi, (4) memahami 
indicator karakteristik melek media literasi, dan (5) memahami 
etika menerapkan ketrampilan literasi media. Kelima tahapan ini 
penting dilakukan agar era digital menjadi era yang menyejukkan. 

Agar memiliki jati diri kebangsaan yang kokoh di era digital, 
generasi muda dan seluruh pemangku kepentingan juga terutama 
para dosen gentikman dituntut memiliki literasi yang memiliki 
enam dimensi sebagai dasar bagi kukuhnya bangsa menghadapi 
era digital, sebagaimana disajikan dalam table berkut.

Tabel  2 Aneka Literasi yang Dicanangkan oleh Gerakan Literasi 
Nasional

Jenis  Literasi Deksirpsi
a. Literasi 

Baca dan 
Tulis

pengetahuan dan kecakapanmembaca, 
menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan 
memahami informasi untuk menganalisis, 
menanggapi, dan menggunakan teks tertulis 
untuk mencapai tujuan, mengembangkan 
pemahaman dan potensi, serta untuk 
berpartisipasi di lingkungan sosial



75PROSIDING SEMINAR NASIONAL
   Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

Jenis  Literasi Deksirpsi
b. Literasi 

Numerasi
pengetahuan dan kecakapan untuk 
memperoleh, menginterpretasikan, 
menggunakan, dan mengomunikasikan 
berbagai macam angka dan symbol matematika 
untuk memecahkan masalah praktis dalam 
berbagai macam konteks kehidupan sehari-
hari; menganalisis informasi yang ditampilkan 
dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan) 
untuk mengambil keputusan

c.  Literasi 
Sains

pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk 
mampu mengidentifikasi pertanyaan, 
memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan 
fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan 
berdasarkan fakta, memahami karakteristik 
sains, membangun kesadaran bagaimana sains 
dan teknologi membentuk lingkungan alam, 
intelektual dan budaya, serta meningkatkan 
kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-
isu yang terkaitsains

d.  Literasi 
Digital

pengetahuan dan kecakapan untuk 
menggunakan media digital, alat-alat 
komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, 
mengevaluasi, menggunakan, membuat 
informasi, dan memanfaatkannya secara 
sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh 
hokum dalam rangka membina komunikasi 
dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari
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Jenis  Literasi Deksirpsi
e.  Literasi 

Finansial
pengetahuan dan kecakapan untuk 
mengaplikasikan: pemahaman tentang konsep 
dan risiko, keterampilan, dan motivasi dan 
pemahaman agar dapat membuat keputusan 
yang efektif dalam konteksfinan sial untuk 
meningkatkan kesejahteraan finansial

f.  Literasi 
Budaya dan 
Kewargaan

pengetahuan dan kecakapan dalam memahami 
dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia 
sebagai identitas bangsa; dan pengetahuan 
dan kecakapan dalam memahami hak dan 
kewajiban sebagai warga masyarakat

(Sumber: Kemendikbud, 2017: ).

Dalamdokumen yang disusun oleh Fransman tahun 2005 
dan didistribusikan oleh Unesco (2009), daftar literasi yang 
memberikanaksesinformasi dan pengetahuan, meliputi: literasi 
informasi; literasi media; literasi Digital/komputer/ICT; literasi 
visual; literasi lingkungan; literasi Politik/kewarganegaraan/
warga negara; literasi budaya. Era digital memiliki dampak negatif 
dan positif yang banyak dirasakan. Berikut table dampak positif 
dan negatifnya.

Tabel 3  Dampak Positif dan Negatif Era Digital

Dampak positif Dampak negatif
a) Kebutuhan informasi 

dapat lebih cepat dan 
mudah diakses

a) Ancaman pelanggaran 
Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) karena akses 
data  mudah sehingga 
plagiatisakan mudah 
melakukan kecurangan. 
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Dampak positif Dampak negatif
b) Pertumbuhan inovasi 

di berbagai bidang yang 
berorentasi pada teknologi 
digital  memudahkan 
proses dalam pekerjaan

c) Kemunculan media 
massaberbasis digital, 
sebagai sumber 
pengetahuan dan 
informasimasyarakat

d) Meningkatnya 
kualitas SDM melalui 
pengembangan dan 
pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi

e) Kemunculan berbagai 
sumber belajar 
(perpustakaan online, 
media pembelajaran 
online,diskusi online) yang 
mampu meningkatkan 
kualitas pendidikan

f) Kemunculan e-bisnis 
(toko online) yang 
menyediakan berbagai 
barang kebutuhan 
dan memudahkan 
mendapatkannya

b) Ancaman terjadinya 
pikiran pintas, anak-anak 
peserta didik dimanja 
dan seperti terlatih 
berpikir pendek dan 
kurang konsentrasi. 

c) Ancaman 
penyalahgunaan 
pengetahuan untuk 
perbuatan tindak 
pidana (menerobos 
system perbankan, dan 
menurunnya moralitas). 

d) Tidak mengefektifkan 
teknologi informasi 
sebagai media atau 
sarana belajar, (misalnya: 
selain mengunduh 
e-book, ia masih 
juga mencetaknya; 
selain mengunjungi 
perpustakaan digital, 
tetapi ia masih juga 
mengunjungi gedung 
perpustakaan, dan lain-
lain.

Sumber: Setiawan (2017)
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Berikutnya dosen juga perlu memahami elemen literasi 
informasi. Elemen literasi meliputi sejumlah pengetahuan dan 
kecakapan terhadap beberapa jenis literasi yang menjadi popok-
pokok pengembangan berliterasi. 

Tabel 4  Elemen Kegiatan Berliterasi Informasi

ElemenLiterasi Deskripsi
Visual Literacy Kemampuan memahami dan menggunakan 

gambar termasuk pula kemampuan untuk 
berfikir, belajar, serta mengekspresikan 
gambar tersebut. Visual Literacy dibedakan 
menjadi 3 yaitu visual learning, visual thinking, 
dan visual communication.

Media Literacy Kemampuan warga negara untuk mengakses, 
menganalisa, dan memproduksi informasi 
untuk hasil yang spesifik menurut National 
Leadership Conference on Media Literacy

Computer 
Literacy

Kemampuan untuk menciptakan dan 
memanipulasi dokumen dan data 
menggunakan perangkat lunak pengolah kata, 
pangkalan data dan sebagainya

Digital Literacy Penguasaan sumber dan perangkat digital 
dengan mampu menguasai perangkat–
perangkat digital mutakhir dicitrakan 
sebagai mampu menggenggam masa depan, 
tetapi yang tertinggal akan semakin sempit 
kesempatannya untuk meraih kemajuan

Network 
Literacy

Aktivitas mengakses, menempatkan, dan 
menggunakan informasi dalam dunia 
berjejaring misalnya internet dalam 
berinternet

Sumber: Ainiyah (2017)
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Khusus bagi dosen bahasa gentikman, capaian untuk 
menguasai literasi yang dideskripsikan dalam elemen di atas jika 
membuka diri tidak lah sulit. Kuncinya tetap perlu mendekati 
generasi Z baik sebagai tim kerja maupun tim pendukung 
keprofesionalannya termasuk konsultasi teknis.  Sebagai tolok 
ukur indicator dikatakan melek media literasi, seseorang dosen 
bahasa memiliki karakteristik sebagai berikut

Tabel  5 Indikator Karakteristik Melek Media Literasi menurut 
Eisenberg 

Bagi Dosen Bahasa Gentikman (Generasi Ketik Manual).

Indikator Deskripsi
1. Berkesadaran 

tentang sumber 
informasi

Memiliki kesadaran terhadap luasnya 
penggunaan layanan, jasa, dan sumber 
informasi berjejaring yang memberikan 
informasi tentang tema bahasa yang 
menjadi bidang keahliannya

2. Pemahaman 
dasar 
pengelolaan 
system informasi

Memiliki pemahaman mengenai 
system informasi berjejaring yang 
diciptakan, dikelola melalui beberapa 
aplikasi,  pengembangan sumber, 
kemampuan submit, kemampuan 
download, transaksid okumen online, 
dan sejenisnya. 

3.  Kemampuan 
temu balik 
informasi

Mampu melakukan temu balik 
informasi tertentu dari jaringan dengan 
menggunakan serangkaian alat temu 
balik informasi sebagai bahan untuk 
cek-recek, komparasi, dan validasi. 
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Indikator Deskripsi
4.  Kemampuan 

manipulasi 
informasi 
berjejaring

Mampu memanipulasi informasi 
berjejaring dengan memadukannya 
dengan sumber lain dan meningkatkan 
nilai informasinya untuk kepentingan 
pengmbangan bahasa yang menjadi 
bidangnya

5.  Kemampuan 
menggunakan 
informasi 
berjejaring

Mampu menggunakan informasi bidang 
bahasa dan keterampilan berbahasa 
berjejaring untuk menganalisis, 
memecahkan masalah, dan pengambilan 
keputusan, baik untuk tugas lembaga 
maupun pribadi, demi meningkatkan 
layanan dan atau kualitas hidup.

6.  Pemahaman 
berjejaring

Mampu memahami peran terhadap 
informasi berjejaring dalam upaya 
pemecahan masalah bahasa dan 
penggunaannya dan membantu 
meringankan aktivitas dasar hidup

Sumber: Ainiyah (2017) dengan penyesuaian

Selanjutnya gambaran umum yang dibutuhkan oleh para 
dosen bahasa untuk kegiatan pengembangan dan sekaligus 
mempertahankan kemampuan literasi digital dengan mengau 
yang dipublikasikan Unesco (2009) sebagaimana disajikan dalam 
bagan berikut.   
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Figure 1: Indikator Kemampuan Literasi Informasi Menurut Catts 
and Lau

(Sumber: Unesco, 2009:33)

Berdasarkan figur di atas, dapat dipahami pertama-tama yang 
perlu dikuasai menunju konstelasi keterampilan komunikasi di era 
digital adalah pertama-tama pertimbangan rasional keterampilan 
berpikir (skills thingking), yang kemudian dikembangkan melalui 
keterampilan untuk komunikasi lisan (oral communiation) 
yang meliputi wicara  dan mendengar; keterampilan literasi 
meliputi membaca, menulis, angka, dan keterampilan dasar lain 
(sebagaimana dipaparkan di atas). Selanjutnya, ia melangkah 
pada tahap keterampilan ICT – Literasi Media yang meliputi: 
penggunaan teknologi digital, penggunaan perangkat komunikasi, 
penggunaan jaringan, menggeser pesan media, menganalisis pesan 
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media, keterampilan literasi ICT dan media lainnya. Selanjutnya, 
keterampilan ICT-Literasi media mendasari keterampilan literasi 
informasi, yang meliputi:   definisi dan artikulasi kebutuhan 
informasi, tempat dan akses informasi, penilaian informasi, 
organisasi informasi, penggunaan informasi, penggunaan 
komunikasi dan etika informasi, dan keterampilan-keterampilan 
informasi lainnya. 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan agar ketrampilan 
informasi dengan anggota masyarakat lain, termasuk jejaring 
lainnya, bias berjalan lancer setiap individu yang sadar informasi 
harus memperhatikan etika berkomunikasi dengan media literasi. 
Etika tersebut perlu dibangun   terus-menerus oleh pengguna 
dan pelaku keterampilan media literasi. Dosen bahasa perlu 
menjadi pelopor dan menjadi model bagi penerapan etika dalam 
menggunakan media literasi informasi. Mengingat media digital, 
bias dilacak dan tidak bias dihapus jejaknya dan sangat viral, 
berikut dipaparkan rambu-rambu etika literasi informasi saat 
berkomunikasi dengan menggunakan media digital.  

1.  Ketika menyampaikan informasi melalui media digital, 
sebaiknya dalam memberikan informasi pribadi dan keluarga 
dilakukan secara hati-hati dan bijak,  jangan mengumbar 
informasi yang mengandungp rivasi, pencemaran nama baik. 

2.  Ketika berkomunikasi melalui media digital, sebaiknya 
dilakukan secara santun dan jangan mengumbar kata-kata 
kasar sumpah serapah, serta gunakan kaidah-kaidah bahasa 
dengan baik dan benar dan lengkap. 

3.  Ketika berkomunikasi jangan menyebarkan konten atau 
isi yang bersifat pornografi,  dan yang dapat merugikan 
mengganggu diri sendiri, suku, agama, ras dan antargolongan 
(SARA), baik itu berupa tulisan, foto, gambar, ilustrasi, suara, 
maupun video. 
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4.  Ketika berkomunikasi dengan media digital sebaiknyaThink 
before you write. Lakukan cek kebenaran konten/isi informasi 
suatu berita/kejadian apakah berita bohong, apakah hoaks, 
sebelum menyebarkan/membagikan kembali. Kalau toh 
benar, pertimbangkanlah butir nomor 3, 2, atau 1 di atas. 

5.  Ketika berkomunikasi dengan media digital termasuk 
internet/komputer, hormatilah hasilkarya orang lain dengan 
mengutip sumber asli (bukan copy paste/Copas) melalui 
mekanisme pengutipan atau sitasi yang telah disepakati agar 
nilai-nilai orisinalitas juga dijunjung tinggi dalam konteks 
ilmiah, seni, dan budaya. 

6. Ketika berkomunikasi menyampaikan infomasi untuk 
mengomentari suatu hal, topik, atau isu, sebaiknya pahami 
dulu isinya secara komprehensif dan tidak dilakukan secara 
sepotong-potong agar tidak menimbulkan kesalah pahaman.

7.  Ketika berkomunikasi saat hati dalam kondisi emosi, pikiran 
penat,  dan keadaan psikologis sedang bermasalah, janganlah 
menggunakan media sosial agar pihak kedua atau ketiga yang 
diajak bicara tidak kena imbasnya tanpa tahu ujung pangkal 
permasalahannya. 

8.  Ketika berkomunikasi dengan media, jangan menggunakan 
nama samaran, nama palsu, nama orang lain,  atau identitas 
akun samara dengan tujuan apa pun karena menjadiawal 
dari bentuk penipuan dengan cara menyembunyikan 
identitasaslinya. 

9.  Ketika berkomunikasi, pergunakan media social untuk hal-
hal positif, baik dari segi isi maupun cara menyampaikannya 
sehingga membuat orang yang terlibat berbalik dan berbalas 
dengan sikap yang positif (Ainiyah, 2017).
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Intinya, penggunaan keterampilan media social diharapkan 
para pihak yang menjadi partisi pandapat mendudukan proses 
dialog yang kondusif, sehat, sehingga terwujud harmonisasi. 
Media digital diadakan tentunya untuk makin meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan kondisi hidupnya makin berkualitas 
dengan tetap menghadirkan gagasan-gagasan yang membangun 
kemanusiaan yang rasional dan dialogis.

Simpulan

Berdasar kanpaparan di atas dapat disimpulkan sebagai 
berikut. Dosen bahasa generasi ketik manual (gentikman) yang 
berada pada level jabatan tinggi dalam posisi senior secara umum 
lahir dari generasi yang dulunya menggunakan mesin ketik manual 
yang masa itu tidak akrab dengan perangkat digital. Sekarang  di 
era digital sebagai konsekuensi para dosen tersebut “dipaksa” 
keadaan untuk menerima perangkat  digital sebagai media dalam 
mengembangkan kinerjanya. Menghindari perangkat digital akan 
menjadi masalah, sebaliknya membuka diri dengan mau belajar 
dan memberikan tantangan dirinya kepada generasi di bawahnya 
yakni generasi Z akan memberikan berkah dan jalan keluar. 

Strategi media digital yang dapat ditempuh bagi dosen 
generasi ketik manual agar dapat tetap berkembang di era digital 
yang diajukan dalam tulian ini ada lima tahap kunci, yakni (1) 
tahap memahamil iterasi umum, (2) memahami dampak positif 
dan negatif era digital, (3)  memahami elemenliterasi informasi, 
(4) memahami indicator karakteristik melek media literasi, dan (5) 
memahami etika menerapkan ketrampilan literasi media. Melalui 
kelima tahapan tersebut para dosen bahasa generasi X akan tetap 
eksis dan bias berkolaborasi denga ngenerasi Z/generasi internet 
dalam hal media digital sehingga literasi media tetap terjaga untuk 
pengembangan dirinya dan profesionalismenya. 
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KEMAMPUAN MAHASISWA SEMESTER 
VII DALAM MENGGUNAKAN FUNGSI 

SINTAKSIS PADA MAKALAH SEMINAR 
DI PRODI PBSI FKIPUNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Oleh EkoSuroso& Sri Utorowati
PBSI FKIP UM Purwokerto

Email: ekosuroso36@gmail.com

Abstrak: Ketepatan penggunaan fungsi sintaksis (S, P, O, 
K, & P) dalam makalah merupakan sesuatu yang wajib untuk 
ditaati. Ketika peneliti membaca beberapa makalah mahasiswa 
semester VII PBSI FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto 
(dalam rangka membimbing mahasiswa menyusunan makalah), 
peneliti menemukan beberapa kalimat  yang tidak tepat dalam 
menggunakan fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah sebuah 
fungsi yang mengaitkan tiap kata atau frase tertentu dengan 
kata dan/atau frase yang lain dalam suatu kalimat. Bentuk 
fungsi sintaksis itu adalah subjek, predikat, objek, keterangan, 
dan pelengkap. Permasalahan yang kemudian muncul adalah 
bagaimanakah kemampuan mahasiswa semester VII dalam 
menggunakan fungsi sintaksis?.  Data penelitian ini adalah kalimat-
kalimat yang terdapat pada makalah seminar para mahasiswa. 
Sumber data penelitian ini adalah makalah seminar para 
mahasiswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif 
evaluatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan 
mahasiswa PBSI FKIP UMP sangat baik dalam menggunakan 
fungsi sintaksis. Dari 191 kalimat yang diteliti, ada kesalahan 
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dalam menggunakan fungsi subjek sebanyak tiga kalimat (1,57 %). 
Kesalahan dalam menggunakan fungsi predikat ada satu kalimat 
(0,52%). Kesalahan dalam menggunakan fungsi Objek tidak ada 
(0,00%). Kesalahan dalam menggunakan fungsi pelengkap ada 
satu satu kalimat (0,52%). Kesalahan dalam menggunakan fungsi 
keterangan ada satu kalimat (0,52%). Total kesalahan dalam 
menggunakan fungsi sintaksis adalah enam kalimat (3,14 %). 

Kata Kunci: Kalimat, fungsi sintaksis, dan kemampuan 
mahasiswa

VII SEMESTER STUDENTS ‘ABILITY IN USING SYNTHETIC 
FUNCTIONS IN THE PROBLEM OF SEMINARS IN THE 

PRODUCTION OF FKSI PBSI

MUHAMMADIYAH UNIVERSITY PURWOKERTO

ACADEMIC YEAR 2015-2016

Paper is one form of scientific writing. Therefore, the accuracy 
of the use of syntactic functions in papers is also something that 
must be obeyed. When researchers read several papers on PBSI 
VII semester semester students of Muhammadiyah Purwokerto 
University Academic Year 2015-2016 (in order to guide students 
to arrange papers), researchers found several sentences that were 
not appropriate in using syntactic functions. This shows that it 
is likely that the students have not been able to use the syntax 
function correctly. The problem that arises is how is the ability of 
the seventh semester students to use syntactic functions. Syntactic 
function is a function that associates each particular word or phrase 
with another word and / or phrase in a sentence. The form of the 
syntactic function is subject, predicate, object, description, and 
complement. The data of this study are the sentences contained 
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in the seminar papers of the students. Data was collected by 
documentary techniques. Data analysis was carried out with 
descriptive evaluative techniques. Descriptive techniques are 
carried out by explaining the forms of misuse of syntactic functions. 
Evaluative techniques are carried out by looking at the accuracy 
of the use of syntactic functions and providing an alternative use 
of the right syntactic functions. The results of this study indicate 
that the ability of PBSI FKIP UMP students is very good at using 
syntactic functions. Of the 191 sentences studied, there were errors 
in using the subject function as many as three sentences (1.57%). 
Errors in using the predicate function are one sentence (0.52%). 
Errors in using the Object function do not exist (0.00%). Errors in 
using complementary functions are one sentence (0.52%). Errors 
in using the information function are one sentence (0.52%). The 
total error in using the syntactic function is six sentences (3.14%).

Keywords: Sentences, syntactic functions, and student 
abilities

PENDAHULUAN

Ketepatan penggunaan fungtor kalimat dalam makalah 
merupakan sesuatu yang wajib untuk ditaati. Ketika peneliti 
membaca makalah salah satu mahasiswa (dalam rangka 
membimbing mahasiswa menyusunan makalah), peneliti 
menemukan kalimat Berbicara merupakan jenis ketrampilan 
yang akan dapat meningkatkan kualitas berfikir seseorang, 
bukanlah sekedar berbicara, tetapi berbicara yang baik, benar, dan 
informatif. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak tepat dalam 
menggunakan fungsi sintaksis sebab satu subjek yaitu berbicara 
digunakan untuk dua predikat yaitu merupakan dan bukanlah 
sekedar berbicara.... Kata berbicara ditulis secara eksplisit pada 
kalimat pertama tetapi tidak ditulis secara eksplisit pada kalimat 
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kedua sehingga tampak satu subjek digunakan untuk dua kalimat. 
Satu subjek dapat digunakan untuk dua predikat jika kalimat itu 
merupakan kalimat majemuk. Sementara itu, kalimat tersebut 
bukankah kalimat majemuk. Kalimat ini sebenarnya merupakan 
dua kalimat. Namun demikian, karena kerancauan berpikir si 
pembuat, kalimat itu digabung menjadi satu dengan pengabaian 
kaidah tata bahasa. Dua kalimat yang dimaksud dalam hal itu 
adalah kalimat Berbicara merupakan jenis ketrampilan yang 
akan dapat meningkatkan kualitas berfikir seseorang dan kalimat 
Berbicara bukanlah sekedar berbicara, tetapi berbicara yang baik, 
benar, dan informatif….

Ketidaktepatan penggunaan fungtor kalimat itu juga peneliti 
temui pada halaman lain di makalah yang sama. Pada halaman 
yang berbeda itu peneliti menemukan kalimat Sebab bila salah 
satu pihak tidak memahami maksud humor yang disampaikan maka 
humor tersebut akan terasa tidak lucu bahkan bias menyinggung 
lawan tuturnya. Kalimat ini termasuk kalimat yang mengalami 
kesalahan dalam menggunakan kata tugas. Kesalahan utamanya 
adalah terlalu berlebihan dalam menggunakan kata tugas yakni 
sebab, bila, dan maka. Akibat ketidaktepatan dalam menggunakan 
kata tugas, fungsi subjek kalimat tersebut menjadi tidak jelas. 
Kata tugas yang digunakan sebaiknya satu saja yakni bila. Kata 
tugas bila dapat digunakan di awal kalimat sebab bila pada 
konteks kalimat itu termasuk kunjungsi pada kalimat majemuk 
bertingkat. Berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, konjungsi pada 
anak kalimat dari kalimat majemuk bertingkat dapat diletakkan di 
awal kalimat. Salah satu alternative pembetulan kalimat terebut 
adalah Bila salah satu pihak tidak memahami maksud humor  yang 
disampaikan, humor tersebut akan terasa tidak lucu bahkan bias 
menyinggung lawan tuturnya. 
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Kesalahan-kesalahan fungsi sintaksis yang terdapat pada 
makalah para mahasiswa tersebut memunculkan asumsi 
pada peneliti bahwa kemampuan para mahasiswa PBSI dalam 
menggunakan fungsi-fungsi sintaksis dengan benar masih 
sangat kurang. Sangat dimungkinkan masih banyak kalimat yang 
mengalami kesalahan dalam menggunakan fungsi sintaksis yang 
terdapat pada makalah para mahasiswa. Namun demikian, hal itu 
masih merupakan sebuah asumsi. Untuk membuktikan kebenaran 
asumsi tersebut, perlu dilakukan kajian secara empirik. Oleh 
karena itu, penelitian tentang Kemampuan Mahasiswa Semester 
VII dalam Menggunakan Fungsi Sintaksis pada Makalah Seminar 
di Prodi PBSI FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 
Akademik 2015-2016 pentinguntuk dilaksanakan.

Fungsi sintaksis adalah sebuah fungsi yang mengaitkan tiap 
kata atau frase tertentu dengan kata dan/atau frase yang lain 
dalam suatu kalimat (Alwi, 2003: 36). Bentuk fungsi sintaksis 
itu meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan 
(Chaer, 2015:20). Subjek adalah sebuah kata atau kelompok kata 
yang menjadi pokok pembicaraan atau inti pembicaraan dalam 
suatu kalimat (Sasangka,2014:156). Predikat adalah sebuah kata 
atau kelompok kata yang menandai dan/atau menerangkan apa 
yang dinyatakan oleh pembicara mengenai subjek. Objek adalah 
sasaran tindakan yang terdapat dalam suatu kalimat. Kalimat 
yang predikatnya kata atau frase kerja transitif memerlukan 
kehadiran objek. Kalimat yang predikatnya kata atau frase kerja 
intransitive tidak memerlukan kehadiran objek. Pelengkap adalah 
bagian dari kalimat yang berfungsi member tambahan informasi 
predikat. Keterangan adalah tambahan informasi yang berfungsi 
menerangkan kalimat secara keseluruhan.

Batasan kalimat dalam bentuk tulis (sekunder) adalah suatu 
bentuk tulisan yang dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri 
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dengan tanda titik, tandatanya, atau tanda seru. Sementara itu, 
di dalamnya terdapat tanda baca yang berupa spadi atau ruang 
kosong, koma, titik koma, titik dua, dan/atau sepasang garis 
pendek yang mengapit bentuk tertentu. Tanda titik (.), tanda tanya 
(?), dan tanda seru (!) sepadan dengan intonasi selesai, sedangkan 
tanda baca lainnya sepadan dengan jeda (Alwidkk, 2008:254).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif 
evaluatif. Pendekatan diskriptif dilakukan dengan cara peneliti 
menggambarkan, menjelaskan, dan mengelompokkan penggunaan 
fungsi sintaksis yang terdapat pada makalah seminar. Pendekatan 
evaluative dilakukan dengan cara peneliti menilai kalimat-
kalimat yang terdapat pada makalah seminar itu apakah telah 
menggunakan fungsi sisntaksis secara tepat atau belum. Data 
penelitian ini adalah kalimat yang terdapat pada makalah seminar. 
Sumber data peneltian ini adalah makalah seminar mahasiswa 
semester VII. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisisisi. 
Hasil penelitiandikelompokkanmenjadiduakelompokbesaryaitu
kalimat-kalimat yang tepat dalam menggunakan fungsi sintaksis 
dan kalimat-kalimat yang belum tepat dalam menggunakan 
fungsi sintaksis. Kalimat yang belum tepat dalam menggunakan 
fungsi sintaksis dikelompokkan lagi atas dasar kekurang tepatan 
penggunaan fungsi sintaksisnya. Kalimat-kalimat yang telah 
dikelompok-kelompokkan itu dihitung lagi persentasenya .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Mahasiswa Semester VII dalam Menggunakan 
Fungsi Subjek pada Makalah Seminar 
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Mahasiswa sem VII PBSI FKIP UMP dapat dikatakan sangat 
mampu menggunakan subjek kalimat dengan benar. Hal ini 
dibuktikan dari 191 kalimat yang telah dibuatnya, mengalami 
kesalahan dalam penggunaan subjek sebanyak tiga kalimat. 
Kalimat Hal itu karena tidak setiap orang memiliki persepsi atau 
pemahaman yang sama mengenai kesan lucu atau tidaknya terhadap 
suatu humor (data 16) mengalami kesalahan subjek. Bentuk hal itu 
pada kalimat (16) tersebut mengaburkan fungsi subjek. Secara 
structural hal itu tampak seperti subjek, namun secara fungsional 
tidak. Dalam kalimat (16) tersebut tampak bahwa frase hal itu tidak 
menunjukkan fungsi tertentu. Ada kata yang dihilangkan dalam 
frase hal itu. Kata yang dimaksud adalah kata tugas (preposisi) 
dalam. Dalam kaidah bahasa Indonesia kalimat sebagaimana 
kalimat (16) itu tidak dibenarkan sekalipun kalimat itu lazim 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari; terlebih penggunaan 
dalam ragam tulis ilmiah. Salah satu alternative pembetulannya 
adalah dengan menambahkan preposisi dalam di depan frase hal 
itu sehingga kalimatnya menjadi Hal itu (menunjukkan bahwa) 
tidak setiap orang memiliki persepsi atau pemahaman yang sama 
mengenai kesan lucu atau tidaknya suatu humor.

Kalimat Di satu pihak, ada yang menganggap bahwa cerita 
tersebut lucu sehingga membuat orang tersenyum atau tertawa 
namun di pihak lain menganggap bahwa cerita tersebut biasa saja 
sehingga tidak mengundang senyum atau tawa meskipun cerita 
yang dihadapkan itu sama (data 17) juga mengalami kesalahan 
dalam menggunakan subjek. Kalimat ini termasuk kalimat yang 
rumit sehingga jika tidak hati-hati dalam menyusunnya kalimat ini 
menjadi kacau. Dilihat dari pola strukturnya, kalimat ini memiliki 
anak kalimat sampai dengan tingkat ketiga. Namun demikian, 
unsur-unsur pengisi fungsi kalimat tidak semua terpenuhi sehingga 
kalimat (17) tersebut menjadi kacau. Fungsi-fungsi kalimat yang 
tidak ada (padahal harusnya ada) adalah cerita tersebut (subjek) 
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yang seharusnya terletak diantara sehingga dan membuat dan 
terletak diantara kata sehingga dan tidak mengundang…, dan 
yang (kata tugas) untuk membentuk nomina yang seharusnya 
terletak diantara kata ada dan menganggap. Banyak alternative 
pembetulannya dari berbagai kesalahan tersebut. Salah satu 
alternative pembetulan diantaranya adalah Di satu pihak ada yang 
menganggap bahwa cerita tersebut lucu sehingga (cerita tersebut) 
membuat orang tersenyum atau tertawa. Namun demikian, di pihak 
lain ada (yang)  menganggap bahwa cerita tersebut biasa saja 
sehingga (cerita tersebut) tidak mengundang senyum atau tawa 
meskipu cerita yang dihadapkan itu sama

Kalimat pada data 23 ini Namun, kritikan tersebut dibuat 
lucu dan menghibur sehingga terkesan tidak terlalu tajam dan 
tidak menyinggung pihak lain (data 23) juga terkategori sebagai 
kalimat yang tidak tepat dalam menggunakan fungsi subjek  
yang disebabkan oleh penggunaan konjungsi namun yang salah. 
Konjungsi antar kata atau antar frase tidak boleh mengawali 
sebuah kalimat. Kalimat yang awalnya menggunakan konjungsi 
menyebabkan fungsi subjek kalimat itu menjadi tidak eksplesit. 
Kalimat yang penggunaan fungsinya tidak eksplesit termasuk 
kalimat yang tidak benar. Konjungsi yang dapat mengawali 
sebuah kalimat adalah konjungsi antar kalimat; bukan konjungsi 
antara kata atau antar frase. Pembetulan data (23) tersebut 
dapat dilakukan dengan menghilangkan konjungsi namun yang di 
awal kalimat itu sehingga menjadi kritikan tersebut Dibuat lucu 
dan menghibur sehingga terkesan tidak terlalu tajam dan tidak 
menyinggung pihak lain.

Kemampuan Mahasiswa Semester VII dalam Menggunakan 
Fungsi Predikat pada Makalah Seminar 

Peringkat sangat mampu juga dialami oleh mahasiswa sem VII 
PBSI FKIP UMP dalam hal menggunakan predikat. Hasil penelitian 
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ini menyimpulkan bahwa bahwa dari 191 kalimat yang telah 
dibuatnya hanya terdapat satu kesalahan. Oleh karena itu, dalam 
hal penggunaan predikat, mahasiswa sem VII PBSI ini terkategori 
sangat mampu.  Kesalahan itu terjadi karena kesalahan dalam 
penempatan konjungsi. 

Kalimat yang salah dalam hal itu adalah Apa yang mereka 
lakukan, maksudnya mengkritik ataupun menyindir tetapi tidak 
menggurui (data 29). Data (29) ini termasuk kalimat yang tidak 
tepat dalam menggunakan konjungsi tetapi. Penggunaan kata tetapi 
di awal predikat menyebabkan fungsi predikat data (29) menjadi 
tidak eksplisit. Pembetulan data (29) dapat dilakukan dengan 
menghilangkan tetapi yang di awal kalimat sehingga menjadi Apa 
yang mereka lakukan, --maksudnya mengkritik ataupun menyindir--  
tidak menggurui

Kemampuan Mahasiswa Semester VII dalam Menggunakan 
Fungsi Objek pada Makalah Seminar 

Penggunaan objek pada kalimat-kalimat dalam makalah 
mahasiswa sem VII tidak terlalu banyak. Dari 191 kalimat yang 
diteliti, ditemukan lima kalimat yang menggunakan objek. Hal 
ini terjadi sebab pada umumnya, kalimat-kalimat ragam ilmiah 
ditulis dalam bentuk pasif. Dari hasil penelitian ini diketahui 
bahwa penggunaan objek kelima kalimat tersebut telah benar. Hal 
ini menunjukkan bahwa mahasiswa PBSI FKIP UMP telah mampu 
menggunakan fungsi subjek dengan benar. Beberapa contoh 
penggunaan objek yang benar dalam kalimat adalah sebagai 
berikut.

Kemampuan Mahasiswa Semester VII dalam Menggunakan 
Fungsi Pelengkap pada Makalah Seminar 

Dalam hal menggunakan fungsi pelengkap, mahasiswa 
sem VII PBSI FKIP UMP ini juga terkategori sangat mampu. Dari 
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191 kalimat yang diteliti dalam kesempatan ini, ditemukan satu 
kesalahan dalam penggunaan pelengkap. Pelengkap yang salah itu 
terdapat pada kalimat data (49). Selain definisi tersebut, beberapa 
definisi lain tentang praanggapan di antaranya adalah: Levinson 
(dikutif Nababan, 1987:48) memberikan konsep praanggapan 
yang disejajarkan maknanya dengan presupposition sebagai suatu 
macam anggapan atau pengetahuan latar belakang yang membuat 
suatu tindakan, teori, atau ungkapan mempunyai makna. 

Kesalahan logika terjadi pada kalimat (49) ini. Kalimat (49) 
ini menyatakan bahwa beberapa definisi lain tentang praanggapan 
di antaranya adalah Levinson… Pada kalimat ini muncul makna 
bahwa Levinson  merupakan salah satu dari beberapa definisi. 
Sebenarnya, yang dimaksud kalimat (49) adalah definisi yang 
dikemukakan oleh Levinson merupakan salah satu dari beberapa 
devinisi yang dimasudkan oleh penulis. Oleh karena itu, pembetulan 
dari kalimat (49) tersebut adalah Selain definisi tersebut, beberapa 
definisi lain tentang praanggapan di antaranya adalah definisi yang 
dikemukakan oleh Levinson. Dalam hal itu, Levinson memberikan 
konsep praanggapan yang disejajarkan maknanya dengan 
presupposition sebagai suatu macam anggapan atau pengetahuan 
latar belakang yang membuat suatu tindakan, teori, atau ungkapan 
mempunyai makna.

Kemampuan Mahasiswa Semester VII dalam Menggunakan 
Fungsi Keterangan pada Makalah Seminar 

Kemampuan mahasiswa sem VII PBSI FKIP UMP dalam 
menggunakan fungsi keterangan juga sangat baik. Hal ini terlihat 
dari seratus kalimat yang diteliti hanya ada satu kesalahan. 
Kalimat yang mengalami kesalahan dalam hal itu adalah Kisah-
kisah Benny & Mice layak untuk dijadikan bahan bacaan bagi yang 
ingin mengenal seluk beluk kota Jakarta khususnya sehingga ketika 
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kita (pembaca) membacanya dapat menyadari bahwa ternyata hal 
tersebut sama dengan apa yang kita alami juga karena di dalam 
menggambarkan sisirealisme kehidupan, Benny & Mice berpihak 
pada rakyat jelata (data 30)

Penggunaan bentuk persona pada keterangan kalimat (30) 
tersebut tidak tepat. Di awal keterangan digunakan bentuk di 
dalam dijadikan sebagai bentuk persona ketiga. Pada penyebutan 
berikutnya digunakan bentuk kita pada ketika kita (pembaca) 
sebagai persona bentuk pertama jamak.Penggunaan persona 
pada berikutnya berubah lagi menjadi persona orang ketiga 
yakni dengan digunakannya bentuk nya pada kata membacanya, 
kemudian berubah lagi menjadi persona pertama yakni pada yang 
kita alami. 

Selain kesalahan karena penggunaan bentuk persona, 
kalimat (30) tersebut juga mengalami kesalahan dalam hal 
kelogisan. Keterangan pada kalimat (30) tersebut perlu dipecah 
menjadi beberapa kalimat sehingga keterkaitan komponen 
kalimat dapat terkait secara logis. Pemecahan menjadi beberapa 
kalimat yang dimaksud adalah 1) Kisah-kisah Benny & Mice dapat 
dimanfaatkan oleh seseorang)  untukdijadikanbahanbacaanbagi 
yang inginmengenalselukbeluk kata Jakarta khususnya, 2) Ketika 
kita (pembaca) membacanya, (kita) dapat menyadari bahwa 
ternyata hal tersebut sama dengan apa yang kita alami, 3) Di dalam 
menggambarkan sisirealisme kehidupan, Benny & Mice berpihak 
pada rakyat jelata.

SIMPULAN  DAN SARAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mahasiswa 
PBSI FKIP UMP telah sangat mampu menggunakan fungsi 
sintaksis. Dari 191 kalimat yang diteliti, ada kesalahan dalam 
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menggunakan fungsi subjek sebanyak tiga kalimat. Kesalahan 
dalam menggunakan fungsi predikat ada satu kalimat. Kesalahan 
dalam menggunakan fungsi Objek tidak ada. Kesalahan dalam 
menggunakan fungsi pelengkap ada satu satu kalimat. Kesalahan 
dalam menggunakan keterangan ada satu kalimat. Oleh karena itu, 
dalam hal ini disarankan agar kondisi seperti ini dipertahankan 
bahkan kalau bias ditingkatkan. Kemampuan menggunakan fungsi 
sintaksis sangat diperlukan oleh para calon guru. Ketika kelak para 
mahasiswa itu menjadi guru harus mampu menunjukkan kalimat 
yang salah dan menunjukkan juga penyebab kesalahan kalimat 
yang bersangkutan. 
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ABSTRAK 

Cerpen Musim Politik yang menceritakan kehidupan tokoh 
utama yang masih dan tinggal kecil bersama ibunya dengan 
setting waktu pada saat era komunis merajalela di Indonesia. 
Setting dalam cerpen ini adalah sebuah daerah yang khas dengan 
dialek Jawa sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu dipilihnya 
judul karakter tokoh cerpen Musim Politik karya Seno Gumira 
Ajidarma pada penelitian ini adalah untuk mencari apa saja dialek 
Jawa yang terdapat dalam cerpen tersebut. Cerpen Musim Politik 
adalah sebuah cerpen yang memiliki kekhasan dialek di dalamnya. 
Bagi masyarakat Jawa membaca cerpen ini tidaklah perlu berpikir 
keras untuk mengartikan kata perkatanya. Namun bagi masyarakat 
yang tidak begitu paham bahasa Jawa mungkin akan mengalami 
kesulitan memahami beberapa kata yang penulis sampaikan. 
Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa ada 21 
(dua puluh satu) dialek Jawa sehingga mampu membangun cerita 
lebih hidup lagi. Dua puluh satu kata tersebut adalah pring reketeg, 
ambrol, dasar ati mantep, ngirik, irik, abuh, cethul, wader, welut, 
landa gendheng, nggodok tela, dengkul jaran, dirante, ditutuk, edan, 
endas, berhojah, tawon endas, edan, iwak.

Kata kunci: dialek, cerpen.
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ABSTRACT

Political Season Short Story which tells the life of the main 
character who was still and lived small with his mother with the 
time setting during the communist era was rampant in Indonesia. 
The setting in this short story is a typical region with Javanese 
dialect as a communication tool. Therefore the title of the character 
of the Political Season short story by Seno GumiraAjidarma in this 
study was chosen to look for any Javanese dialect in the short story. 
Political Season Short Story is a short story that has a dialect in 
it. For Javanese people, reading this short story does not need to 
think hard to interpret the words. But for people who do not really 
understand Javanese, it might be difficult to understand some of 
the words the writer conveys. In this study it can be concluded that 
there are 21 (twenty one) Javanese dialects so that they are able to 
build more lively stories. Twenty-one of the words arepringreketeg, 
ambrol, dasaratimantep, ngirik, irik, abuh, cethul, wader, welut, 
landagendheng, nggodoktela, dengkuljaran, dirante, ditutuk, edan, 
endas, berhojah, tawonendas, edan, iwak..

Keywords: dialect, short stories.

1. PENDAHULUAN

Membaca cerpen merupakan sebuah kegiatan yang bagi 
sebagian orang adalah hal yang menyenangkan, saat membaca 
cerpen kita bisa berada dalam waktu tertentu sesuai dengan setting 
yang ditulis dalam karya sastra tersebut. Bukan hanya merasa 
berada di sebuah tempet, kita juga seolah bias merasakan suara, 
merasakan senang, sedih, terharu ataupun rasa lainnya sesuai 
dengan apa yang ditulis oleh penulis cerpen. Cerpen adalah bacaan 
sekali duduk, yang artinya dapat dibaca sekilas waktu dan tidak 
memerlukan waktu yang panjang. Banyak cerpen di Indonesia 
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yang mampu membuat para pembaca belajar dan merenungi 
setiap kisah-kisahnya. Sepenggal kisah kehidupan manusia yang 
tertuang dalam cerpen akan menjadi sebuah pembelajaran para 
pembaca. Dalam hal ini diharapkan karya sastra khususnya cerpen 
dapat member sebuah pencerahan kehidupan manusia yang 
membaca karya sastra ini.

Bukan hanya hal demikian, membaca karya sastra termasuk 
cerpen mampu membuat kita belajar lebih dalam tentang apapun 
yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah memahami dialek 
bahasa daerah yang kerap dimasukkan dalam sebuah cerpen. 
Sudah banyak karya sastra yang dimuat di media cetak/ elektronik 
di Indonesia, salah satu penulis cerpen kenamaan di Indonesia 
adalah Seno GumiraAjidarma. Seno GumiraAjidarmalahir di 
Boston, Amerika Serikat, 19 Juni 1958. Kini menjabat sebagai 
Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Seno jadi lebih dikenal 
setelah menulis trilogy karyanya tentang Timor Timur, yakni Saksi 
Mata (kumpulan cerpen), Jazz, Parfum, dan Insiden (novel), 
serta Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara (kumpulan 
esai). Pada 2014, dia meluncurkan blog bernama Pana Journal.

Cerpen yang dipilih pada penelitian kali ini berjudul Musim 
Politik yang menceritakan kehidupan tokoh utama yang masih 
dan tinggal kecil bersama ibunya dengan setting waktu pada saat 
era komunis merajalela di Indonesia. Setting dalam cerpen ini 
adalah sebuah daerah yang khas dengan dialek Jawa sebagai alat 
komunikasi.

Oleh karena itu dipilihnya judul karakter tokoh cerpen Musim 
Politik karya Seno GumiraAjidarma pada penelitian ini adalah 
untuk mencari apa saja dialek Jawa yang terdapat dalam cerpen 
tersebut. Cerpen Musim Politik adalah sebuah cerpen yang memiliki 
kekhasan dialek di dalamnya. Bagi masyarakat Jawa membaca 
cerpen ini tidaklah perlu berpikir keras untuk mengartikan kata 
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perkatanya. Namun bagi masyarakat yang tidak begitu paham 
bahasa Jawa mungkin akan mengalami kesulitan memahami 
beberapa kata yang penulis sampaikan.

Bahasa merupakan bagian dari kebudayaan yang salah 
satu fungsinya yaitu sebagai alat menyampaikan kebudayaan 
dari satu pihak ke pihak yang lain. Dalam kajian bahasa akan 
dipelajari konsep verbal dan konsep nonverbal. Konsep verbal 
salah satunya mencakup dialek (termasuk di dalamnya ediolek) 
dan konsep nonverbal mencakup body language (bahasa tubuh). 
Istilah dialek berasal dari bahasa Yunani (dialektos) pada mulanya 
dipergunakan di sana dalam hubungannya dengan keadaan 
bahasannya. Di Yunani terdapat perbedaan-perbedaan kecil di 
dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendukungnya masing-
masing, tetapi sedemikian jauh hal itu tidak menyebabkan mereka 
merasa mempunyai bahasa yang berbeda. Oleh karena itu ciri 
utama dialek adalah perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan 
dalam perbedaan.

 Terdapat ciri lain dialek yaitu:

1. dialek merupakan seperangkat bentuk ujaran setempat yang 
berbeda-beda yang memiliki ciri-ciri umum dan masing-
masing lebih mirip sesamanya dibandingkan dengan bentuk 
ujaran lain dari bahasa yang sama.

2. dialek tidak harus mengambil semua bentuk ujaran dari 
sebuah bahasa

Dialek menurut KBBI adalah versi bahasa yang berbeda-
beda menurut pemakai (misalnya bahasa dari daerah tertentu, 
kelompok sosial tertentu atau kurun waktu tertentu). Berdasarkan 
pengertian diatas dialek dibedakan menjadi:

1. dialek regional, disebut juga dialek area atau dialek geografi, 
yaitu variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya 
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relatif berbeda pada suatu tempat, wilayah atau area tertentu. 
Contoh Bahas Jawa dialek Pekalongan, dialek Semarang, 
dialek Banyumas

2. dialek temporal atau kronolek, yaitu variasi bahasa yang 
digunakan oelh kelompok sosial pada masa tertentu. Misalnya, 
variasi bahasa pada masa tahun 30-an, 50-an, dialek Melayu 
Kuno, melayu Klasik dan Melayu Modern. Perubahan terjadi 
pada lafal, ejaan, morfologi maupun sintaksis. Yang paling 
tampak biasanya leksikon, karena bidang ini mudah berubah 
akibat perubahan sosial budaya, ilmu pengetahuan dan 
teknologi

3. Dialek Sosial atau sosiolek, yaitu variasi bahasa yang 
berkenaan dengan status, golongan dan kelas sosial para 
penuturnya. Misalnya bahasa dan dialek yang digunakan 
di kantor, di pasar dan terminal akan berbeda, tergantung 
letak geografis, asal usul suatu etnis bahkan pengaruh unsur 
budaya asing.

4. Sementara itu variasi bahasa yang bersifat individu disebut 
idiolek. Variasi idiolek ini berkenaan dengan warna suara, 
pilihan kata, gaya bahasa, dan susunan kalimat.

Dialek merupakan khazanah kebudayaan suatu bangsa yang 
perlu dipelajari, dikaji, serta dipelihara sebaik mungkin. Bidang 
ilmu yang mengkaji dialek suatu bahasa disebut dialektologi 
(Chambers dan Trudgil, 1980:1). Dialek dalam konteks ini adalah 
variasi bahasa yang digunakan oleh sekumpulan orang atau 
masyarakat yang tinggal dalam kawasan geografis tertentu.

Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan Agustus 
2019. 
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Target/SubjekPenelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sebuah cerpen yang 
berjudul Musim Politik karya Seno GumiraAjidarma.

Prosedur 

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode 
simak catat. Peneliti membaca cerpen yang telah diplih kemudian 
dibaca dan dicatat karakter yang ada di dalam cerpen tersebut. 

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah teks yang terdapat 
di dalam cerpen.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode simak dengan metode catat. Data 
penelitian yang didapat berupa karakter tokoh dalam cerpen 
Musim Politik karya Seno GumiraAjidarma. 

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis berdasarkan 
analisis isi dengan melakukan identifikasi dan direduksi. Adapun 
penyajian hasil analisis data ditempuh dengan penyajian informal, 
yaitu penyajian dengan kata-kata biasa. 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, penulis mendapatkan ada empat 
belas dialek Jawa yang terdapat di dalam cerpen Musim Politik, 
dialek tersebut diuraikan dalam deskripsi di bawah ini;

a. Pringreketeg

Dialek tersebut ada dalam dialog:

pringreketeg

gunung gamping ambrol!
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Dasar ati mantep

Nyoblos marhen jempol!

jempolé …. 

Makna dari pringreketeg adalah bamboo gemeretak

b. Ambrol

Dialek tersebut ada dalam dialog:

pringreketeg

gunung gamping ambrol!

Dasar ati mantep

Nyoblos marhen jempol!

jempolé …. 

Makna dari ambrol adalah runtuh

c. Dasar atimantep 

Dialek tersebut ada dalam dialog:

Dasar ati mantep

Nyoblos marhen jempol!

Makna dari dasar ati mantep adalah dasar hatinya mantap. 

d. Ngirik 

Dialek tersebut ada dalam dialog:

“Hoi! Ngirik ya? Dapat banyak?”

 Seseorang menengok bekas kaleng biskuit Amerika yang 
dipeluk anak paling kecil.

 Makna dari kata tersebut adalah cara mencari ikan 
menggunakan irik
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e. Irik

Dialek tersebut ada dalam dialog:

 Anak-anak berbadan terbesar memimpin di depan, 
memegang irik kebawah semak-semak di tepi kali, 
merjejak-jejak semak agar ikan-ikan di bawahnya 
menghindar dan dijebak irik itu.

 Makna dari kata tersebut adalah yang bentuknya seperti kalo, 
alat masak untuk menyaring santan

f. Abuh 

Dialek tersebut ada dalam dialog:

Gajahé gajah abuh

Abuhé dientup tawon

Tawone tawon endas

Makna dari kata tersebut adalah besar atau membesar

g. Cethul

Dialek tersebut ada dalam dialog:

 merjejak-jejak semak agar ikan-ikan di 
bawahnyamenghindar dan dijebak irik itu.
“Kok banyak céthul-nya?”

 Makna dari kata tersebut adalah jenis ikan kecil yang hidup di 
sungai.

h. Wader

Dialek tersebut ada dalam dialog:

 “Terbawa saja Mas, itu banyak wader-nya, malah 
ada kuthuk dan lélé juga.”

Orang itu memastikan lagi.
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 Makna dari kata tersebut adalah salah satu jenis ikan yang 
berhabitat di sungai.

i. Welut

Dialek tersebut ada dalam dialog:

 “Wah, iya, malah ada welut juga,” katanya, tapi terus 
mengacungkan jempol, yang semula dikira anak-anak 
memuji mereka, meski ternyata bukan.

Makna dari kata tersebut adalah belut.

j. Kuthuk

Dialek tersebut ada dalam dialog:

 “Terbawa saja Mas, itu banyak wader-nya, malah 
ada kuthuk dan lélé juga.”

Orang itu memastikan lagi

Makna dari kata tersebut adalah salah satu jenis ikan gabus.

k. Dientup tawon

Dialek tersebut ada dalam dialog:

Gajahé gajah abuh

Abuhé dientup tawon

Tawone tawon endas

Makna dari kata tersebut adalah disengat tawon/lebah.

i. Tawon endas

Dialek tersebut ada dalam dialog:

Gajahé gajah abuh

Abuhé dientup tawon

Tawone tawon endas
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 Makna dari kata tersebut adalah salah satu jenis tawon yang 
besar.

m. Ditutuk

Dialek tersebut ada dalam dialog:

Endasé endas banteng
Banténgé banteng édan
Édané ditutuk palu

Palu ariiiiiiiit

pé-ka-iayoi

Makna dari kata tersebut adalah dipukul di bagian kepala.

n. Edan

Dialek tersebut ada dalam dialog:

Banténgé banteng édan
Édané ditutuk palu
Palu ariiiiiiiit

pé-ka-iayoi

iwak babi ayo bi …..

Makna dari kata tersebut adalah gila.

o. Endas

Dialek tersebut ada dalam dialog:

Endasé endas banteng
Banténgé banteng édan
Édané ditutuk palu

Palu ariiiiiiiit

pé-ka-iayoi
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Makna dari kata tersebut adalah kepala.

p. Iwak

Dialek tersebut ada dalam dialog:

Banténgé banteng édan

Édané ditutuk palu

Palu ariiiiiiiit

pé-ka-iayoi

iwak babi ayo bi …..

Makna dari kata tersebut adalah daging.

q. Berhojah

Dialek tersebut ada dalam dialog:

 Sejak siang hari terus-menerus orang meneriak kanyel, 
dan berhojah sembari mengganyang partai terlarang.

Ia ingin menonton pawai itu.

Makna dari kata tersebut adalah beceramah.

r. Landa gendeng 

Dialek tersebut ada dalam dialog:

Landa gendeng ayo ndeng

Makna dari kata tersebut adalah Belanda gila.

s. Nggodok tela

Dialek tersebut ada dalam dialog:

Nggodok tela ayo la

Dengkul jaran ayo ran

Ranté kapal ayo pal
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Makna dari kata tersebut adalah merebus singkong.

t. Dengkul jaran

Dialek tersebut ada dalam dialog:

Dengkul jaran ayo ran

Makna dari kata tersebut adalah lutut kuda.

u. Rante

Dialek tersebut ada dalam dialog:

Ranté kapal ayo pal

Makna dari kata tersebut adalah rantai.

3. SIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa ada 21 
(dua puluh atu) dialek Jawa sehingga mampu membangun cerita 
lebih hidup lagi. Dua puluh satu kata tersebut adalah pring reketeg, 
ambrol, dasar ati mantep, ngirik, irik, abuh, cethul, wader, welut, 
landa gendheng, nggodok tela, dengkul jaran, dirante, ditutuk, edan, 
endas, berhojah, tawon endas, edan, iwak.

Dialek merupakan sebuah cirri khas bahasa yang terdapat 
dalam daerah tertentu. Dari beberapa temuan yang kami jadikan 
sebagai data penelitian semoga dapat membawa kebermanfaatan 
bagi para penulis maupun pembaca. 
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ABSTRAK

Astuty. 2019. Tuturan Anak-Anak Terbelakang Mental Ringan 
(ATMR): Kajian Morfosintaktik

Kata Kunci: tuturan, ATMR, morfosintaktik

Anak-anak terbelakang mental ringan, selanjutnya disebut  
(ATMR) mengalami gangguan kognitif. Kondisi itu menyebabkan 
morfosintaktik dalam tuturannya mengalami defisit.  Meskipun 
demikian, ATMR masih dapat dikembangkan morfosintaktik 
dalam  tuturannya dengan menggunakan teknik  probing question. 
Tujuan penelitian ini  adalah menemukan dan mengeksplanasikan  
struktur kata, frasa, dan kalimat dalam tuturan ATMR berdasarkan 
kemampuan aktual dan kemampuan potensial.  Data penelitian 
berupa penggalan cerita dan percakapan ATMR. Latar penelitian 
adalah SLB Negeri Ungaran dan SLB Negeri Semarang. Teknik 
pengumpulan data adalah  teknik rekam, catat, simak bebas libat 
cakap, dan simak libat cakap. Teknik analisis data meliputi  teknik 
agih.  Temuan penelitian ini adalah  berdasarkan kemampuan 
aktual ditemukan kata dengan pola empat suku kata;  frasa berpola: 
kata + kata dan kata + frasa;  kalimat berpola: S-P,   S-P-Ket,  Ket-
S-P-Ket,   Ket-S-P, dan Ket-S-Ket-P. Berdasarkan kemampuan 
potensial ditemukan kata berpola empat suku kata; frasa berpola: 
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kata + kata, kata + frasa, serta frasa dan kata; kalimat berpola: 
S-P, S-P-Ket, Ket-S-P-Ket, Ket-S-P, Ket-S-Ket-P, S-Ket-P, Ket-S-P-Pel; 
S-P-Pel.  Simpulan penelitian ini adalah pola tuturan ATMR dapat 
dikembangkan dengan teknik probing question. Saran diberikan 
kepada BSNP agar  memasukkan teknik probing question sebagai 
salah satu stategi mengajar dalam silabus dan  buku ajar untuk 
pembelajaran bahasa Indonesia bagi ATMR.

A.   PENDAHULUAN

Kemampuan berbahasa pada anak-anak di peroleh dengan 
sangat menakjubkan melalui beberapa cara. Anak-anak dapat 
belajar bahasa apa saja yang mereka dengar sehari-hari dengan 
cepat. Hampir semua anak-anak pada umumnya dapat menguasai 
aturan dasar bahasa kurang lebih pada usia 3-4 tahun. Bahasa 
apapun memiliki kalimat yang tidak terbatas dan anak-anak 
dapat memproduksi pola-pola kalimat yang belum pernah mereka 
dengar. Hal ini berarti anak-anak belajar bahasa tidak sekadar 
meniru ucapan yang mereka dengar, tetapi juga belajar konsep 
gramatikal yang abstrak dalam menghubungkan kata-kata menjadi 
kalimat.  Melalui interaksi dengan keluarga, teman sebaya, guru, 
dan pengasuh, anak-anak belajar kompetensi komunikatif atau 
bagaimana menggunakan bahasa secara tepat dan strategis dalam 
situasi sosial (8). 

Kemampuan berbahasa pada anak-anak normal tersebut 
tentu berbeda dengan kemampuan berbahasa pada anak-anak 
terbelakang mental ringan,  selanjutnya disebut ATMR karena 
ATMR memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, yaitu 
IQ kurang dari 71. Hal tersebut membuat ATMR mengalami 
hambatan dalam memproduksi pola kata, frasa, atau kalimat. 
Abbedutoet al mengatakan bahwa ATMR mulai menunjukkan 
deficit fonologi ketika masa transisi dari mengoceh keberbicara 
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kata pertama mereka ketika berusia sekitar 21 bulan. Penundaan 
dalam pengembangan kosa kata awal menunjukkan adanya 
keterlambatan kognitifumum. Faktor fonologi tersebut berdampak 
pada kejelasan ucapan yang menjadi tantangan seumur hidup 
bagi ATMR. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, seperti 
kesalahan suara, pengurangan bentuk kata, kecepatan bicara, 
penempatan penekanan suara yang tidak tepat (1)

Berdasarkan data awal ditemukan bahwa ATMR mengalami   
hambatan dalam memproduksi kata dan kalimat, yaitu   terdapat 
kata yang diucapkan secara tidak jelas,  kata yang diproduksi 
cenderung berupa kata tunggal dengan pola dua suku kata, dan 
kalimat yang disusunnya tidak sesuai dengan kaidah atau kacau 
susunannya. Dari segi kelancaran dalam memproduksi tuturan, 
ATMR juga mengalami hambatan. Meskipun banyak mengalami 
hambatan dalam berbahasa, ATMR masih memungkinkan untuk 
dibimbing agar mencapai kemampuan potensial. Terbukti setelah 
guru memberikan  intervensi berupa pertanyaan-pertanyaan yang 
bersifat menggali (probing question), ATMR dapat melanjutkan 
ceritanya yang sempat berhenti beberapa kali. Asumsi peneliti 
tersebut sejalan dengan  apa yang dikemukakan oleh Depdiknas 
(7) bahwa meskipun ATMR memiliki kekurangan, masih memiliki 
potensi untuk dididik lebih lanjut. 

Berkait dengan pengembangan kemampuan potensial ATMR 
dalam berbahasa,  Vygotsky  mengemukakan bahwa ada daerah-
daerah yang sangat sensitif untuk diaktualisasikan dalam diri 
anak-anak. Daerah ini dinamakan Zone Proximal of Development 
(ZPD). ZPD merupakan jarak antara tingkat kemampuan aktual 
(keampuan minimal) seseorang dengan tingkat kemampuan 
potensial (kemampuan maksimal) (5). Atas dasar teori ZPD 
tersebut, intervensi untuk mengaktualisasikan kemampuan 
potensial ATMR dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan 
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menggali. Pertanyaaan menggali diberikan ketika ATMR 
mengalami kesulitan dalam bercerita atau melakukan percakapan. 
Teknik yang digunakan pada saat  memberikan intervensi dengan 
pertanyaan menggali adalah teknik Probing Question. 

Meskipun mengalami berbagai keterbatasan, ATMR  masih  
dikategorikan sebagai anak-anak mampu didik. ATMR masih dapat 
dididik menjadi tenaga semi-skilled seperti pekerjaan laundri, 
pertanian, peternakan, pekerjaan rumah tangga, bahkan dapat 
bekerja di pabrik-pabrik dengan pengawasan (12).  Untuk menjadi 
tenaga semi-skilled tersebut, ATMR  membutuhkan keterampilan 
berbahasa yang baik berupa pola kalimat yang tidak kacau 
susunannya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan bagi 
ATMR, yaitu untuk mengembangkan potensi yang masih dimiliki 
secara optimal agar mereka dapat hidup mandiri dan dapat 
menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat  mereka berada (7).

Atas dasar paparan di atas,  dapat dikatakan bahwa penelitian 
tentang pola tuturan ATMR berupa, pola kata, frasa, dan kalimat  
sangat penting dilakukan. Penelitian tentang pola kata, frasa, 
dan kalimat dalam tuturan ATMR tidak sekadar mendeskripsi 
dan mengeksplanasi tuturan ATMR berdasarkan permasalahan 
penelitian, tetapi juga bermaksud menemukan rentang 
kemampuan aktual yaitu kemampuan sebelum mendapat probing 
question dan kemampuan potensial  yaitu kemampuan setelah 
mendapat probing question.   

B.  METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan rentang 
kemampuan aktual dan potensial berkait dengan pola tuturan 
ATMR.  Kemampuan aktual merupakan kemampuan ATMR sebelum 
mendapat bimbingan dan kemampuan potensial merupakan 
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kemampuan ATMR setelah mendapat bimbingan dari guru. 
Cara memberikan bimbingan adalah  dengan cara memberikan 
pertanyaan menggali (probing question) dengan langkah sebagai 
berikut.

1.  Guru menyampaikan topik pembelajaran “menceritakan 
pendapat tentang persoalan faktual” atau “memberikan 
pendapat tentang persoalan faktual.”  

2.  ATMR secara acak diminta untuk menyampaikan cerita atau 
pendapatnya sesuai kemampuannya  (kemampuan aktual).

3.  ATMR saat berhenti bercerita diberi waktu tunggu potensial 
2 menit atau sesuai situasi karena ATMR kalau didiamkan 
terlalu lama atau tidak segera dibantu mengeluh pusing, 
mual-mual, atau izin ke belakang.

4.   Pada saat waktu tunggu habis, ATMR tidak dapat melanjutkan 
ceritanya dibantu dengan pertanyaan menggali agar dapat 
menyelesaikan ceritanya (kemampuan potensial).

5.   Apabila saat diberikan pertanyaan menggali, ATMR tidak 
mau melanjutkan ceritanya, pengambilan data berdasarkan 
kemampuan potensial dilakukan pada pertemuan berikutnya 
karena kalau dipaksa ATMR merasa pusing, mual-mual, ijin ke 
belakang, dan  bola matanya berputar-putar (5)

Latar penelitian  ini yaitu SLB Negeri Ungaran dan SLB 
Negeri Semarang. Alasan dipilihnya dua lokasi ini karena  SLB 
Negeri  Ungaran  merupakan SLB Negeri  terbesar dan terlengkap 
di Kabupaten Semarang.  Sementara itu, SLB Negeri Semarang 
merupakan SLB terbesar dan terlengkap di Kota Semarang.  SLB 
Negeri Ungaran dan SLB Negeri Semarang memiliki siswa dengan 
jumlah ideal.  Berdasarkan ketentuan dari BSNP,  jumlah ideal 
siswa ATMR dalam satu kelas adalah antara 5 sampai 7 siswa.
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Data penelitian ini ada duamacam, yaitu data berupa penggalan 
cerita dan penggalan percakapan. Data  berupa penggalan cerita 
dan penggalan percakapan dituturkan ATMR saat mengikuti 
proses belajar-mengajar untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 
berdasarkan SK dan KD yang dikeluarkan oleh BSNP untuk anak 
berkebutuhan khusus kelas 5C atau  anak terbelakang mental 
ringan di kelas 5C semester II. SK semester II adalah “memberikan 
pendapat tentang persoalan faktual” dengan KD “menceritakan 
pendapat tentang persoalan faktual dan “ menanggapi tentang 
persoalan faktual”. 

Sumber data penelitian ini adalah tuturan berupa cerita dan 
percakapan  ATMR di kelas 5 padaSLB Negeri Ungaran sebanyak 6 
orang yang terdiri atas 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 
Sementara itu,  di SLB Negeri Semarang  sebanyak 7 orang yang 
terdiri atas 3 orang laki-laki dan  4 orang perempuan. Dengan13  
ATMR ini, data yang dikumpulkan dipandang cukup untuk 
dideskripsi, dieksplanasi, dan dianalisis guna menjawab masalah 
penelitian. 

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan  metode 
simak  dengan  cara menyimak penggunaan bahasa dalam tuturan 
ATMR. Teknik yang digunakan meliputi  teknik rekam, catat, simak 
bebas libat cakap (SBLC), dan simak libat cakap (SLC). Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
agih (12)

C.  HASIL PENELITIAN

1.   Pola Kata dalam Tuturan ATMR Berdasarkan Kemampuan 
Aktual dan Kemampuan Potensial

Berdasarkan kemampuan aktual, di dalam tuturan ATMR 
ditemukan kata dengan pola satu suku kata, dua suku kata, tiga 
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suku kata, dan empat suku kata. Sementara itu, berdasarkan 
kemampuan potensial juga ditemukan kata dengan pola satu 
suku kata, dua suku kata, tiga suku kata, dan empat suku kata. 
Secara rinci, temuan penelitian tentang pola kata berdasarkan 
kemampuan aktual dan potensial disajikan pada Tabel 1 berikut 
ini.

Tabel 1: Pola Kata dalam Tuturan ATMR Berdasarkan 

Kemampuan Aktual  dan Potensial

Pola Kata 
(PKT)

Kemampuan Aktual Kemampuan 
Potensial

PKT-1SK 5 23
PKT-2SK 134 626
PKT-3SK 69 175
PKT-4SK 27 64

Berdasarkan Tabel 1 tampak bahwa berdasarkan kemampuan 
aktual ditemukan kata dengan pola satu suku kata, dua suku kata, 
tiga suku kata, dan empat suku kata. Berdasarkan kemampuan 
potensial juga ditemukan kata dengan pola satu suku kata, dua 
suku kata, tiga suku kata, empat suku kata. Probingquestion  
yang diberikan guru kepada ATMR tidak meningkatkan jumlah 
suku kata sebuah kata atau kata-kata dalam tuturan ATMR. 
Atas dasar hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ATMR hanya 
mampu memproduksi kata potensial terdiri atas empat suku 
kata. Meskipun probing question  tidak dapat meningkatkan 
jumlah suku kata sebuah kata atau kata-kata dalam tuturannya,  
probing question  penting dilakukan kepada ATMR karena dapat 
meningkatkan panjang tuturannya, terbukti jumlah kata-kata yang 
ditemukan dalam tuturannya bertambah dari sisi jumlahnya. 

Terbatasnya kemampuan  ATMR dalam memproduksi kata 
berdasarkan jumlah suku katanya, yaitu potensial terdiri atas empat 
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suku kata,  menurut Dardjowidjoyo (2010) akibat adanya cidera 
di daerah broka yang berefek langsung terhadap pemroduksian 
bahasa sehingga ATMR kesulitan dalam mengembangkan 
tuturannya (6).  Kemampuan ATMR dalam memproduksi kata 
berdasarkan jumlah suku katanya setara dengan kemampun 
Echa ketika berusia 5 tahun dalam penelitian. Echa pada saat usia 
lima tahun dapat memproduksi kata dengan pola empat suku 
kata, seperti dilahirkan, menempelkan, menakutkan, mewarnai, 
hanomannya, dan lain sebagainya. Jadi, kemampuan ATMR kelas 5 
dalam memproduksi kata berdasarkan jumlah suku katanya setara 
dengan anak normal usia 5 tahun 

2.  Pola Frasa dalam Tuturan ATMR Berdasarkan 
Kemampuan Aktual dan Kemampuan Potensial

Berdasarkan  kemampuan aktual,  dalam tuturan ATMR 
ditemukan pola frasa  dengan unsur pembentuk   kata dan kata  
serta  kata dan frasa. Pola frasa dengan unsur pembentuk frasa 
dan kata  dikategorikan sebagai data outlyer karena hanya muncul 
pada dua sumber data penelitian, masing-masing satu frasa, 
sehingga tidak mewakili kemampuan kelompok ATMR. Sementara 
itu,  frasa dengan pola  “frasa dan frasa” serta “kata dan klausa “ 
tidak ditemukan. Atas dasar kemampuan potensial, dalam tuturan 
ATMR ditemukan pola frasa dengan unsur pembentuk kata dan 
kata, kata dan frasa, serta frasa dan kata. Pola frasa dengan 
unsur pembentuk frasa dan frasa walau ditemukan dikategorikan 
sebagai data outlayer karena hanya muncul pada ATMR 1 sebanyak  
satu  frasa  sehingga tidak mewakili kemampuan kelompok 
ATMR. Sementara itu frasa dengan pola kata dan klausa tidak 
ditemukan dalam tuturan ATMR. Berdasarkan analisis tentang 
pola frasa dalam tuturan ATMR berdasarkan kemampuan aktual 
dan potensial, secara rinci disajikan  dalam Tabel 2 berikut ini.
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Tabel 2: Pola Frasa dalam Tuturan ATMR Menurut Kemampuan 
Aktual dan Potensial

Pola Frasa (PF) Kemampuan 
Aktual

Kemampuan 
Potensial

PF-K+K 46 148
PF-K+F 23 45
PF-F+K 1 (outlyer) 10
PF-F+F 0 1 (outlyer)
PF-K+KL 0 0

Tabel 2 secara rinci menyajikan pola frasa dalam tuturan 
ATMR berdasarkan kemampuan aktual dan potensial. Menurut 
kemampuan aktual, dalam tuturan ATMR ditemukan frasa dengan 
pola kata dan kata serta kata dan frasa. Frasa dengan pola 
frasa dan kata dikategorikan sebagai data outlyer karena hanya 
ditemukan pada satu sumber data penelitian sebanyak satu frasa. 
Sementara itu frasa dengan pola frasa dan frasa serta frasa dengan 
pola kata dan klausa tidak ditemukan. Berdasarkan kemampuan 
potensial, ditemukan frasa dengan pola kata dan kata, kata dan 
frasa, serta frasa dan kata. Frasa dengan pola frasa dan frasa 
dikategorikan sebagai data yang outlyer karena hanya ditemukan 
pada satu sumber data penelitian sebanyak satu frasa. Frasa dengan 
pola kata dan klausa tidak ditemukan dalam tuturan ATMR. 

 Atas dasar temuan pola frasa dalam tuturan ATMR 
seperti yang disajikan pada Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa (1) 
dengan pertanyaan menggali dapat mengembangkan kemampuan 
potensial, yaitu ditemukannya pola frasa dengan unsur frasa dan 
kata yang berdasarkan kemampuan aktual tidak ditemukan, (2) 
tuturan ATMR berdasarkan kemampuan aktual dan potensial tidak 
ditemukan frasa dengan pola frasa dan frasa serta frasa dengan 
pola kata dan klausa. Jadi, ATMR hanya dapat memproduksi 
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frasa dengan pola kata dan kata, kata dan frasa, serta frasa dan 
kata. Sementara itu, ATMR mengalami kesulitan  memproduksi 
frasa dengan pola frasa dan frasa serta kata dan klausa karena 
kemampuan kognisinya terbatas.

3.  Pola Kalimat dalam Tuturan ATMR Berdasarkan 
Kemampuan Aktual dan Kemampuan Potensial

Berdasarkan kemampuan aktual, dalam tuturan ATMR  
ditemukan banyak kalimat tidak berpola. Dari 78 tuturan  yang 
dijadikan data penelitian,  ditemukan 65 kalimat tidak berpola. 
Kalimat-kalimat tersebut dikatakan tidak berpola karena tidak 
bersubjek, tidak berpredikat, susunan kata dalam kalimat kacau, 
dan berupa frasa. Kalimat berpola yang ditemukan sejumlah 13 
kalimat. Kalimat-kalimat berpola tersebut terdiri atas kalimat  
dengan  pola dasar S-P dan S-P-Ket sejumlah 9 kalimat  dan  pola 
kalimat lain di luar 8   pola   kalimat dasar, yaitu pola Ket-S-P-Ket, 
Ket-S-P, dan  Ket-S-Ket-P sejumlah 4 kalimat.  

Berdasarkan kemampuan potensial,  ditemukan banyak 
kalimat tidak berpola.  Dari 231 tuturan yang menjadi data 
penelitian, ditemukan 189 tuturan yang tidak berpola karena tidak 
bersubjek, susunan kata kacau sehingga maksud tuturan tidak 
jelas, juga berupa frasa dan kalimat berpola sebanyak 42 tuturan.  
Pola kalimat yang ditemukan dalam data penelitian adalah kalimat 
dengan pola dasar S-P, S-P-Ket, dan S-P-Pel. Selain pola kalimat 
dasar tersebut,  juga ditemukan pola lain, yaitu kalimat dengan  pola 
Ket-S-P-Ket, Ket-S-P, S-Ket-P, dan Ket-S-P-Pel. Kalimat dengan 
pola dasar S-P dan S-P-Ket, serta kalimat dengan pola lain di luar 
8 pola kalimat dasar, yaitu pola Ket-S-P-Ket  ditemukan dalam 
tuturan ATMR1. Temuan penelitian secara rinci berkait dengan 
pola kalimat dalam tuturan  ATMR berdasarkan kemampuan 
aktual dan potensial  disajikan dalam Tabel 3 berikut ini. 
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Tabel 3: Pola Kalimat dalam Tuturan ATMR Berdasarkan 

Kemampuan Aktual dan Potensial

Kemampuan Aktual Kemampuan Potensial
Pola Dasar 

Kalimat
Pola Lain Pola Dasar 

Kalimat
Pola Lain

S-P Ket-S-P-Ket S-P Ket-S-P-Ket
S-P-Ket Ket-S-P S-P-Ket Ket-S-P

Ket-S-Ket-P S-P-Pel S-Ket-P
Ket-S-P-Pel

Berdasarkan Tabel 3 dapat dipaparkan bahwa pola kalimat 
yang diproduksi ATMR sangat terbatas. Selain itu, pola  kalimat 
yang diproduksinya juga kurang bervariasi. Pola kalimat yang 
ditemukan dalam tuturan ATMR banyak berpola SP dan Ket dengan 
letak bervariasi. Temuan atas pola kalimat tersebut sejalan dengan 
temuan pola kata  dan pola frasa. Berdasarkan pola kalimat yang 
ditemukan dalam tuturan ATMR, menggambarkan bahwa kalimat 
yang diproduksi ATMR berupa kalimat sederhana dan pendek. Hal 
tersebut sejalan dengan temuan pola kata yang didominasi dengan 
pola kata dua suku kata. Temuan fungsi “Keterangan” di setiap 
kalimat yang diproduksinya sejalan dengan temuan atas pola frasa 
berdasarkan unsur pembentuknya yang didominasi oleh “frasa 
keterangan.”  Selebihnya, kalimat yang diproduksi ATMR justru 
didominasi dengan kalimat yang tidak berpola.  

Kondisi yang dialami oleh ATMR berkait dengan pola kata, frasa, 
dan kalimat yang diproduksinya sejalan dengan temuan McLean 
dan Synder (dalam 15) bahwa ATMR mengalami kesulitan dalam 
keterampilan berbahasa, meliputi morfologi, sintaksis. Sementara 
itu,  Bernstein dan Tigerman (dalam 13)mengemukakan bahwa 
ATMR karena mengalami gangguan bahasa sehingga kalimat yang 
diproduksinya berupa kalimat pendek dan sederhana.
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Kondisi ATMR kelas 5 dalam memproduksi kalimat 
berdasarkan pola kalimat dapat dikatakan mengalami defisit. ATMR 
setelah mendapat probing question hanya dapat dikembangkan 
kemampuannya untuk memproduksi kalimat berpola Ket-S-P-Pel. 
Sementara itu fungsi Objek belum ditemukan dalam tuturan ATMR 
kelas 5. Apabila disandingkan dengan kemampuan Echa dalam 
penelitian Dardjowidjojo (2010), Echa dapat memproduksi kalimat 
berpola S-P-Pel ketika berusia 3;0 tahun. Kalimat tersebut antara 
lain  Panelan itu dikutuk sama nenek sihil  maksudnya Pangeran itu 
dikutuk sama nenek sihir (6). 

D.  SIMPULAN

Sejalan temuan penelitian serta pembahasannya, dapatlah 
dikemukakan simpulan sebagai berikut. Menyangkut temuan 
tentang pola kata, frasa, dan kalimat dalam tuturan ATMR 
berdasarkan kemampuan aktual dan potensial, dapat disimpulkan 
bahwa berdasarkan kemampuan aktual,  kata yang diproduksi 
ATMR berpola 1 SK= 3 kata, 2 SK= 148 kata, 3SK= 46 kata, 3 SK= 
9 kata dan berdasarkan kemampuan potensial produktivitas 
kata berdasarkan pola katanya meningkat 81% terdiri atas kata 
berpola 1SK= 30 kata, 2SK= 742kata, 3 SK= 238 kata, dan 4 SK= 
79 kata. Pola frasa berdasarkan kemampuan aktual terdiri atas 
frasa berpola K+K= 21 frasa, K+F= 11 frasa, F+K= 1 frasa, DM 2 
frasa dan berdasarkan kemampuan potensial produktivitas frasa 
berdasarkan unsur pembentuknya meningkat 73% menjadi frasa 
dengan  pola K+K = 107 frasa, K+F = 22 frasa, F+K = 16 frasa dan 
berdasarkan urutan unsur pembentuknya meningkat 91% terdiri 
atas frasa dengan pola DM = 20 frasa, MD = 7 frasa, MDM= 8 frasa. 
Pola kalimat berdasarkan kemampuan aktual ditemukan pola 
kalimat dasar SP dan SPKet, pola lain adalah KetSPKet, dan kalimat 
tidak berpola 85%. Berdasarkan kemampuan potensial ditemukan 
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pola kalimat dasar SP dan SPKet, pola lain adalah KetSP, SketP, 
KetSPKet, dan kalimat tidak berpola menurun menjadi 75%. Jadi,  
pola tuturan ATMR dapat dikembangkan dengan teknik probing 
question. Saran diberikan kepada BSNP agar  memasukkan teknik 
probing question sebagai salah satu stategi mengajar dalam silabus 
dan  buku ajar untuk pembelajaran bahasa Indonesia bagi ATMR.
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SENI PERAN, SANG PEMERAN DAN NILAI 
HUMANISME

(Studi Kasus Lakon Tikus Teater “T” Surakarta)

Albertus Prasojo

Abstract

This study focused on the issue / problem the role of art and 
the problems the values   of humanism or human values   that stand 
out in the play Rat dish. The value of humanism is an issue that is 
constantly voiced by the artists of the fact that these values   are 
being eroded and marginalized and increasingly inferior in the 
reality of human life today. Neither the actor nor the human values   
of human human values   in general. Works of art - in this case the 
art of theater - always talk about man and the whole persolan 
humanity. Theater is a work of art using humans as the main tool 
of media his statement. Media staple it is the actor or actors / 
actresses. Therefore, coaching an actor can not be separated from 
human development cast itself as a whole

Keywords : acting - humanism - theater

Abstrak

Kajian ini difokuskan pada persoalan/permasalahan seni 
peran, manusia pemeran dan persoalan nilai-nilai humanism atau 
nilai kemanusiaan yang menonjol dalam sajian lakon Tikus. Nilai 
humanism merupakan suatu persoalan yang senantiasa disuarakan 
oleh para seniman karena pada kenyataannya nilai-nilai ini 
semakin terkikis dan terpinggirkan serta semakin inferior dalam 
realitas kehidupan manusia dewasa ini. Baik nilai kemanusiaan 
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sang pemeran maupun nilai kemanusiaan manusia pada umumnya. 
Karya seni – dalam hal ini seni teater – selalu berbicara masalah 
manusia dengan seluruh persolan kemanusiaannya. Teater adalah 
karya seni yang menggunakan media manusia sebagai alat utama 
pernyataan dirinya. Sang pemeran merupakan medium utama 
dalam proses penjadian teater atau peristiwa teater. Media 
pokok itu adalah sang pemeran atau aktor/aktris. Oleh karena 
itu, pembinaan seorang pemeran tidak dapat dilepaskan dari 
pembinaan manusia pemeran itu sendiri secara utuh

Kata kunci: seniperan – humanisme – teater

PENDAHULUAN

Dalam tulisan ini penulis melakukan kajian kritis terhadap 
sebuah pementasan teater modern yang disajikan oleh kelompok 
teater ‘T’ Surakarta, bertempat di gedungTeater Arena Taman 
Budaya Jawa Tengah di Surakarta. Lakon yang mereka sajikan 
adalah Tikus, yang merupakan karya Krima K. Arjani, salah seorang 
anggota kelompok teater tersebut. Tulisan ini juga di ilhami dari  
serangkaia yang pernah penulis saksikan. Di antaranya lakon 
Kaspar dan Caligula oleh teaterPayungHitam Bandung, lakon Sang 
Pecinta dan Doran oleh teater Ruang Surakarta, dan beberapa 
pentas yang pernah penulis saksikan dari beberapa kelompok 
teater.

Kajian ini lebih difokuskan pada persoalan seni peran dan 
persoalan nilai-nilai humanisme atau nilai kemanusiaan yang 
terasa sangat menonjol dalam sajian tersebut. Nilai humanisme 
merupakan suatu persoalan yang senantiasa disuarakan oleh para 
seniman/pekerja teater karena pada kenyataannya nilai-nilai ini 
semak interkikis dan terpinggirkan serta semakin inferior dalam 
realitas kehidupan manusia dewasa ini. Baik nilai kemanusiaan 
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sang pemeran maupun nilai kemanusiaan manusia pada umumnya. 
Karya seni – dalam hal ini seni teater – selalu berbicara masalah 
manusia dengan seluruh persolan kemanusiaannya.

Teater adalah karya seni yang menggunakan media manusia 
sebagai alat utama pernyataan dirinya. Media pokok itu adalah 
sang pemeran atau aktor/aktris. Oleh karena itu, pembinaan 
seorang pemeran tidak dapat dilepaskan dari pembinaan manusia 
pemeran itu sendiri secara utuh. Bagaikan alat musik yang bagus, 
akan menghasilkan bunyi yang bagus, apabila alat music itu jatuh 
ketangan penabuh (musikus) yang bagus pula, maka kita akan 
dapat mendengarkan bunyi alat music itu yang tinggi nilai mutu 
seninya.

METODE PENELITIAN

Dalam seni teater, manusia pemeran adalah alat (medium) 
dan sekaligus juga penggeraknya. Di sini nampak bahwa manusia 
pemeran itu merupakan alat yang memiliki kecenderungan teknik, 
dan manusia pemeran itu sebagai penggerak yang memiliki bakat. 
Oleh karena berada dalam satu media, yakni manusia pemeran itu, 
maka praktisia harus berjalan serentak menyatu bersama. Apabila 
tinggi tekniknya saja, tidak disertai bakat yang baik, pasti hasilnya 
tidak memuaskan. Sebaliknya, mengandalkan bakat saja tidak 
disertai dengan teknik yang baik, hasilnya juga kurang memuaskan. 
Sebaiknya diusahakan teknik yang tinggi dan bakat yang memadai, 
dan disertai wawasan yang luas dalam segala aspek, sehingga 
nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia yang diusungnya 
menjadi lebih bergema dan bermakna.

Menurut Martin Heidegger, The nature of art is poetry. The 
nature of poetry, in turn, is the founding of truth. We understand 
founding here in a triple sense: founding as bestowing, founding as 
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grounding, and founding as beginning. Founding, however is actual 
only in prese  rving. Thus to each mode of founding there corresponds 
a mode of preserving. We can do no more now than to present this 
structure of the nature of art in a few strokes, and even this only to 
the extent that the earlier characterization of the nature of the work 
offers an initial hint (Cazeaux, 2000 : 99). Dari pernyataan tersebut 
kiranya pantas digaris bawahi bahwa  seni haruslah menegakkan 
kebenaran – founding of truth. 

Lebih jauh Martin Heidegger mengatakan bahwa, “Kebenaran, 
sebagai penjernih dan tersembunyi dari apakah itu, terjadi pada 
badan yang terkomposisi, seperti penyair yang mengkomposisi 
puisi. Semua seni, membiarkan terjadinya kelahiran kebenaran 
dari apakah itu, pada hakikatnya adalah puisi. Sifat seni pada 
mana karya seni dan artis bergantung, adalah membiarkan – 
diri – menjadi – karya kebenaran. Karena sifat puitis seni itu, di 
tengah-tengah dari apa, seni membuka tempat terbuka, di mana 
keterbukaan segalanya adalah lain dari yang biasa” (Cazeaux, 2000 
: 97). 

Terkait dengan pernyataan Heidegger ini dan dalam kaitannya 
dengan pementasan lakon Tikus oleh teater ‘T’ adalah bagaimana 
kelompok ini berjuang menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan 
yang makin terpinggirkan dalam hidup dan kehidupan manusia 
dewasa ini. Bagaimanamerekamenggambarkandalamkaryamerek
anilai-nilaitersebuttelahdirusak oleh keserakahan dan keculasan 
manusia terhadap seluruh aspek kehidupan.

Bagi setiap pekerja teater, masalah pemeranan dan keaktoran 
merupakan hal yang sangat menarik. Seperti kita tahu, bahwa bagi 
aktor, dunia pemeranan adalah dunia paling konkrit. Ia bukan 
untukd ibicarakan semata, tetapi harus dilakukan, dialami, dan 
dihayati. Ia merupakan pelajaran seumur hidup.
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Agar pembicaraan ini bias mencapai sasaran yang 
proporsional, sebelum membahas masalah yang umum dan 
universal itu, yakni masalah seni peran, terlebih dahuluakand 
ibicarakan masalah yang khusus, yakni proses pemilihan pola 
bentuk. Kemudian beranjak kemasalah ruang sebagai sarana 
ekspresi. Baru setelah itu dibicarakan masalah pemeranan. Pokok 
bahasannya adalah perlunya suara (vokal) mendapatkan porsi 
yang layak dalam latihan pemeranan.

PEMBAHASAN

1.   Mencari Pola Bentuk

Lakon ini mengisahkan sekelompok manusia dalam suatu 
desa dalam menghadapi serangan wabah tikus di desa mereka. Ada 
Kepala Desa, seniman, dan lain-lain, begitu kewalahan membasmi 
wabah tersebut. Bahkan saking banyaknya tikus yang menyerang 
desa mereka, tikus-tikus tersebut sampai-sampai menyerang 
dalam tubuh mereka, dalam kepala mereka, bahkan dalam mimpi-
mimpi mereka (saya tidak tahu apakah naskah ini terinspirasi oleh 
karya Albert Camus – Sampar!).

Menghadapi sebuah naskah drama, asli, terjemahan atau 
saduran, seorang pekerja teater tidak akan berpikir bagaimana 
memainkannya, tetapi bagaimana menghidupkannya di pentas. 
Secara umum tak ada perbedaan antara ungkapan memainkan 
dan menghidupkan. Sebuah naskah drama yang dimainkan di 
atas pentas tentu saja harus hidup, bergerakmenyeruakruang 
dan waktu, dan berkomunikasidenganpenontonnya. Masalahnya 
adalah soal landasan pikiran yang mengusung cara bekerja, 
menggarap idea yang tertuang dalam naskah tersebut. Apabila 
seorang pemusik menghadapi partitur yang harus dimainkannya, 
ia akan berkonsentrasi dengan seluruh kemampuan artistiknya, 
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menghadapi instrumen yang akan dimainkan dan naskah itu 
sendiri. Tentu saja memainkan Simponi Kelima Beethoven 
tidak cukup dengan hanya mahir membaca not dan menguasai 
instrument atau memiliki wawasan musikal yang luas. Ia harus 
berlatih, berproses bersama dalam suatu kerja ensambel, di mana 
yang namanya aktivitas itu tidak lagi terisolasi, tapi lahir dalam 
kebersamaan, suatu kondisi rohaniah yang penuh misteri. Sebagai 
pemusik kreatif, ia harus menciptakan idea musical itu menjadi 
musik yang hadir, hidup dan berdenyut, yang bias dinikmati orang 
lain.

Demikian juga jika kita harus memainkan sebuah naskah 
drama, berarti kita harus memasuki sebuah disiplin yang khusus, 
banyak sekali syarat-syarat dan batasan-batasan yang harus 
terpenuhi, tidak cukup hanya bermodalkan ketrampilan vokal, 
penguasaan fisik, penghayatan peran, dan lain-lain. Tidak cukup 
pula dengan ilmu pengetahuan dan wawasan teater yang luas, 
referensi mengenai pengarang, kepandaian menelaah struktur 
dan sosiologi cerita. Juga tidak cukup dengan ketepatan pemilihan 
figur-figur pelakunya dan sebagainya.

Dalam pengertian, prinsip menggarap teater dan music sama 
saja, tetapi dalam kenyataan, teater tidak hanya didukung oleh 
bunyi dan ruang, teater bukan hanya musik, bukan hanya sastra, 
bukan hanya filsafat, arsitektur, dan seni rupa, bukan hanya laku, 
bukan pula peristiwa dramatik, tetapi secara khusus ia adalah 
denyut kehidupan itu sendiri, kehidupan yang berdarah-berdaging, 
bergelora dan bercita-cita. Ianyata, karena pengusung utamanya 
adalah tubuh-tubuh dan sukma-sukma yang bersatu menyalakan 
suatu semangat, di dalamnya bergabung dawai-dawai dan berbagai 
peralatan bunyi, warna-warna, bentuk-bentuk, masa, ruang dan 
waktu. Seni drama adalah salah satu perwujudan tertinggi budaya 
manusia. Upaya menghidupkan sebuah naskah drama berarti 
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suatu usaha yang mengacu pada bentuk, karena bentuk dalam seni 
drama adalah kehidupan itu sendiri. Di dalam kenyataan pentas/
panggung, teater secara langsung menghadirkan kehidupan itu 
sendiri di hadapan masyarakat penontonnya. Sampai sejauh mana 
bobot kehidupan (mencakup nilai pementasan dengan seribu satu 
unsur yang mendukungnya, maupun nilai-nilai yang berada di 
belakang nilai pementasan itu sendiri) akan terwujud dalam suatu 
pergelaran drama, akan tercermin dari bentuk yang dicapainya. 
Dengan kata lain, nilai artistik (hakiki) sebuah pergelaran drama 
dapat diukur dari sejauh mana pementasan tersebut mampu 
mewujudkan bentuknya. 

Dalam lakon Tikus ini, tampaknya kelompok teater ‘T’ mencoba 
memilih dan menggarap pola bentuk ekspresi seninya melalui 
unsur-unsur gerak dan eksploitasi tubuh para aktornya. Ruang 
gedung Teater Arena yang cukup luas dibiarkan kosong tanpa 
adanya unsur setting/properti. Dari sisiskenografi tampak miskin 
properti, namun justru memancing keleluasaan dam kebebasan 
imajinasi untuk membungkus seluruh pola pengadegan yang ada. 
Atau justru sengaja dibiarkan kosong untuk member tekanan pada 
kondisi ‘telanjang’ dan apa adanya. Satu-satunya property dalam 
ruang itu adalah sebuah monitor televisi yang terletak di tengah 
belakang panggung.

Eksploitasi gerak para aktornya pun sangat koreografis, dalam 
pengertian unsure gerak tersebut tampak ditata dan berpola demi 
mencapai efekartistik ruang dan pengadeganan dalam seluruh 
permainan. Para actor tampil dengan tata busana yang juga 
sangat minimum. Seperti halnya ruang yang dibiarkan kosong, 
tubuh para aktor pun hanya menggunakan pakaian celana kolor 
dan bertelanjang dada untuk actor pria. Dua orang actor wanita 
yang adapun hanya menggunakan sekedar penutup aurat dengan 
kostum yang sangat minim.
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Konsep minimalisasi ruang dan set, serta kostum ini barang 
kali untuk lebih member tekanan ‘ketelanjangan’, seperti tema yang 
ingin diangkat kelompok ini. Menurut amatan penulis, merupakan 
tema tentang nilai-nilai kemanusiaan yang makin terpinggirkan 
dan coba disuarakan dengan ‘telanjang’ pula! Dengana paadanya, 
transparan, dan terbuka, blak-blakan. 

2.   Ruang Sebagai Sarana Ekspresi

Ada empat unsur yang mengusung terciptanya sebuah 
teater, yaitu naskah, pemain, tempat pertunjukan, dan penonton. 
Semua merupakan suatu kesatuan yang meruang. Hanya dari 
sana kita akan mendapatkan kemungkinan erciptanya atmosfirte 
atrikal. Atmosfirter sebut hanya tercipta apabila naskah sedang 
dimainkan, dipertunjukkan dengan tingkat permainan yang 
optimal, bertenaga dan berpengaruh. Diusung oleh kondisi ruang 
dan teknik akustik yang memadai, sehingga secara audio-visual 
memungkinkan terjadinya komunikasi estetis maupun emosional 
dengan penontonnya.

Hal ini tampak nyata dari pementasan kelompok teater ‘T’ ini. 
Komunikasi estetis ini dibangun melalui eksploitasi gerak yang 
ritmis, berpola, dan koreografis, serta diperkuat dengan bahasa 
yang cenderung memilih bahasa puitik sebagai unsure verbalnya. 
Bahasa tidak lagihanya sarana komunikasi dan member informasi, 
tetapi lebih dari itu, bahasa mereka lebih merupakan lahirnya 
energi-energi dan emosi-emosi manusiawi yang seringkali 
tampak terpendam di dalam diri manusia. Di sana ada letupan-
letupan, ada gairah, ada tangis, ada makian, dan sebagainuya. 
Mereka tidak lagi memberiinformasi tentang kehidupan, 
melainkanmenyuguhkankehidupanitu di hadapan para penonton.

Jelas, teater bukanlah sastra semata atau visualisasi sastra. 
Teater adalah peristiwa atau proses pemanusiaan idea-idea, bisa 
juga disebut proses meruangnya karya sastra. Apabila teater itu 
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hanya visualisasi sastra, maka cukup lah apabila ceritanya diambil 
dari naskah sastra dunia yang terkenal, yang sarat dengan idea-
idea, misi kemanusiaan, yang alurnya menarik, dialog-dialognya 
menggelitik. Cukuplah jika yang membawakannya juga seorang 
yang amat populer dan kharismatik, yang memiliki idea-idea yang 
cemerlang dalam mengemas pertunjukkan agar Nampak canggih 
menarik. Tidak perlu lagi ada aktor yang tubuh dan sukmanya 
terlatih serta memiliki kekuatan sebagai media ekspresi.

Jika kita setuju bahwa teater baru adalah bentuk seni 
yang mandiri, bukan sekedar kolase dari unsur-unsur yang 
mendukungnya, apabila kita percaya bahwa teater adalah sebuah 
organisasi yang menstruktur, yang mampu mengembangkan 
komunikasi timbale balik dengan lingkungannya, kalau kita 
percaya kepada bentuk sebagai acuan dalam tiap karya seni, maka 
karya teater itu harus hadir dari kekuatan insani.

Di sana ada tubuh-tubuh yang menjadi media ekspresi, di 
sana ada roh, ada semangat yang menyala-nyala, ada cita-cita dan 
impian, ada ambisi, ada kekecewaan dan frustrasi, ada dendam, 
ada nafsu, ada yang batil dan ada yang bijaksana, ada setan dan ada 
Tuhan. Yang jelas, di sana ada debaran jantung, ada sistem yang 
memola, ada alunan irama yang hidup dan indah, ada puisi yang 
tidak terwujud dari kata semata, tetapi dari denyut kehidupan yang 
tercipta. Itulah peristiwa dramatik yang tercipta dari gerakan para 
pelaku, dari grouping, dari respons, dari gesture atau ke-diam-an, 
yang semuanya terkoordinasi dalam ruang dan bentuk.

Apabila kita sepakat bahwa teater adalah salah satu puncak 
budaya manusia, maka kita pun akan percaya bahwa ia hanya 
bias diciptakan oleh manusia-manusia yang mampu mengenal 
dan menguasai dirinya sebagai media cipta, memiliki daya khayal 
yang luas, cerdas, terampil dan bersemangat. Di sana kita bias 
menyaksikan tenaga dan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi. 
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Di sana kita mengenalung kapan laku yang meruang, kata yang 
meruang, bahkan idea yang meruang. Maksudnya tentu saja 
dalam teater, laku dan kata yang meruang itulah ir sebagai karya, 
bagian dari suatu totalitas dan kekuatan yang mempengaruhi. 

Bukankah teater itu merupakan kesatuan dari unsur idea/
naskah, permainan, tempat bermain, dan penontonnya? Maka 
laku dan kata yang meruang itu artinya yang lahir dari seni akting 
dan penguasaan seni vokal yang mampu berkomunikasi dengan 
penontonnya. Dan idea yang meruang maksudnya sama saja, idea 
itu tidak tinggal berupa kata-kata atau pikiran, melainkan memiliki 
peluang untuk diterjemahkan menjadi peristiwa.

Jelaslah dalam lakon Tikus ini bagaimana ekspresi tubuh para 
actor telah memberikan sensasi dan dayateror (meminjam istilah 
Putu Wijaya) terhadap mental para penonton. Ketika para aktor 
dan para pelaku tiba-tiba menjelma tikus-tikus yang menyerang 
dan mewabah dalam sebuah desa, para penonton menyaksikan 
kejijikan dan sekaligus kengerian dalam batin masing-masing.

Apabila dalam sastra hal-hal di atas tinggal imajiner, di dalam 
teater, ruang itu terdiri dari ruang nyata, ruang khayali, ruang 
waktu dan ruang alternatif. Ruang nyata berkembang oleh laku 
dan teknik teateral, ruang khayali berkembang dalam jemala oleh 
nilai-nilai nonmaterial, ruang waktu berkembang dalam peristiwa 
dan keberlangsungan, ruang alternative berkembang oleh usungan 
nilai-nilai di balik bentuk (kecenderungan-kecenderungan pikiran, 
sikap hidup, faham yang dianut, politik, pendidikan, filsafat, dan 
sebagainya). Ruang dalam teater adalah media yang hidup dan 
dihidupkan secara insani, karena itu ia adalah sarana ekspresi, 
yang harus diperlakukan secara kreatif. Dan dalam lakonini  ruang 
itu telah menjelma menjadi tempat peristiwa itu terjadi. Bukan 
lagi ruang gedung teater arena, melainkan peristiwa kehidupan itu 
sendiri.
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3.   Pemeranandalam Proses Teater

Untuk sampai kepada terwujudnya seni laku (di pentas), ada 
jarak budaya dan jarak waktu yang terbentang antara idea garapan 
(konsepartistik sutradara) di satu pihak, dengan keberadaan para 
pemain dan awak panggung di pihak lain sebagai pelaksana yang 
harus menghidupkan suasana cerita.  Rentangan jarak itu harus 
terhapus setahap demi setahap dalam proses latihan dan proses 
produksi seluruhnya.

Yang dimaksud konsep garapan tentu saja tidak tertuang secara 
rinci seperti sebuah partitur musik. Ia merupakan suatu jalinan 
kesepakatan antara ramuan naskah dan rencana garapan versi 
yang ditawarkan sutradara dengan keberadaan para pemainnya 
sebagai media seni. Media seni di sini bukan dawai-dawai atau 
alat tiup atau pun cat dan kanvas, tetapi manusia-manusia yang 
memiliki pribadi sendiri-sendiri, yang taraf ketrampilan, wawasan, 
selera dan ambisinya pun berbeda-beda. Apabila barisan pemain 
itu terdiri dari para pemula, sekalipun sebelumnya ditempa dalam 
suatu kursus dasar seni peran umpamanya, akan membuat jarak 
yang terbentang itu semakin jauh. Usaha untuk memupus jarak 
itu dengan proses latihan dan persiapan produksi itulah yang kita 
sebut proses pemanusiaan. Dan hanya melalui konsep garapan 
yang jelas, terencana, dan sistematis. maka proses itu akan berjalan 
dengan baik.

Mengamati pementasan selama dua hari dari kelompok ini, 
tampak jelas bahwa proses eliminasi atau pengikisan jarak idea 
dengan kenyataan teater tersebut telahter lampaui dengan sangat 
alamiah. Konsep garapan sebagai pembungkus keseluruhan garap 
tampak tidak menjadi persoalan misalnya ketika dalam beberapa 
pengadeganan di hari pertama berbeda pada pementasan pada 
hari kedua. Hal ini menunjukkan bahwa konsep garap telah 
menjadi satu pengertian di antara para awak kreatif yang terlibat 
di dalamnya.
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Manusia adalah makhluk penyerap yang luwes. Proses latihan 
yang berulang-ulang dan berkembang, mulai dari menghapal 
dialog, menghapal laku pentas, gesture dan respons, melalui teknik 
member isi, teknik pengembangan, membangun klimaks dan 
sebagainya, hingga akhirnya unsur yang diulang-ulang itu tidak 
lagi menjadi hapalan, tetapi berkembang menjadi bagian dari diri 
para pelakunya, mempribadi dan jadi watak yang baru, mendarah-
daging, bahkan terungkap secara mereflek. Idea-idea teateralitu 
telah berproses secara insaniah menjadi peristiwa teater. Idea-
idea itu telah memanusia di atas pentas. Idea-idea telah berdarah 
dan berdaging. Sebagaimana tampak dalam pementasan lakon 
tikus yang telah dihadirkan secara total kehadapan penonton pada 
saat itu.

4.  Laku Yang Meruang

Tugas utama seorang pemeran adalah membawakan peran 
lakon sesuai dengan porsi yang tersedia untuknya. Ukuran 
keberhasilan dan prestasi artistiknya, dapat dilihat dari laku 
pentasnya, sudah “meruang” atau belum. Laku pentas yang 
meruang mengandung arti karya pemeranan tersebut telah 
memenuhi standar kelayakan sebagai karya seni, secara teknis 
telah memiliki tiga unsure utama, yakni: membawa kejelasan, 
memperlihatkan suatu pengembangan dan mengacuke pada suatu 
unity/kesatuan.

Laku pentas yang membawa kejelasan, hanya bias tercapai 
jika si pelaku berada dalam stamina yang baik, penuh vitalitas, 
hingga peran yang dibawakannya terpegang, terkuasai, tidak 
kedodoran dan tidak kehabisan nafas. Dengan kondisi begitu ia 
bias memberikan kejelasan tentang sosok peran yang dibawakan, 
polalaku/gesture, konsep pemeranannya pun jelas. Selain itu 
modal vocal dengan teknik pengisian dan takaran kekuatan yang 
pas, serta memperlihatkan bobot peran serta kecenderungan-
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kecenderungan psikologis serta sikap-sikap rohaniah yang 
memperjelas perwatakan yang dibawakan.

Terkait dengan laku para actor dalam lakon Tikus ini, dapat 
penulis garis bawahi kesungguhan dan keseriusan mereka dalam 
menghidupkan karakter-karakter kedalam pentas. Totalitas dalam 
menyediakan dirinya untuk sang peran, baik secara fisik maupun 
psikis, patut diberi pujian. 

Laku pentas yang memperlihatkan pengembangan, hanya 
tercipta dari dorongan rasa terdalam/intuisi untuk menciptakan 
suasana/atmosfir dramatic serta pencapaian tempo dan irama 
permainan yang tepat. Hal ini terlihat sangat utuh diperlihatkan 
para actor dalam permainan, baik sebagai individu maupun 
sebagai kelompok dalam memainkan adegan-adegan.

Laku pentas yang mengacu pada unity, bertolak dari 
pengembangan rasa kesatuan itu sendiri. Kesatuan dengan unsur-
unsur tekni kartistik maupun acuan kepada kesatuan penampilan 
yang utuh. Mereka tidak lagi bermain sebagai pribadi-pribadi, 
melainkan bermain sebagai satu kesatuan yang utuh dalam seluruh 
lakon.

Untuk mencapai prestasi optimal, siseniman tidak hanya 
bermodalkan kekuatan dan ketrampilan fisik serta penguasaan 
peralatan ekspresise penuhnya, harus pula disertai kecerdasan 
serta rohani yang sehat, yang mampu berdialog secara terus-
menerus dengan peran yang digelutinya. Dalam proses pemeranan, 
usaha merenungkan atau berdialog dengan peran yang digeluti 
merupakan usaha pribadi yang menghabiskan waktu lebih dari 
separuh proses produksi yang dijalani.

Dari kenyataan semacam ini, kiranya dapat dimaklumi bahwa 
ternyata proses latihan kelompok ini dalam menggarap lakon 
Tikus memakan waktu berbulan-bulan. Jerih payah itu tampaknya 
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lunas sudah jika kita menyaksikan hasil pementasan mereka itu 
dalam dua malam.

5.   Suara: Kendaraan Imajinasi

Dalam perkembangan teater kita akhir-akhir ini, unsure suara 
sebagai bagian dari wujud laku kondisinya kurang menggembirakan. 
Tidak banyak kelompok teater yang menempatkan unsure suara 
pemain sebagai bahan garapan utama. Artinya mendapatkan porsi 
perhatian, diteliti, dan dilatihkan secara khusus. Padahal orang 
mengatakan bahwa “Suara adalah kendaraan imajinasi”. Dengan 
demikian posisinya cukup dominan dalam pemeranan.

Catatan saya sebagai pengamat terhadap unsure suara ini 
merupakan catatan bagi kelompok teater ‘T’ secara menyeluruh 
yang saya anggap menjadi titik kelemahan dalam keseluruhan 
pementasan lakon Tikus ini. Ada beberapa aktor yang kurang 
jelas pengucapannya, baik dar isisi volume suara, tempo, dinamik, 
maupun dari sisi arti kulasinya. Terutama bagi aktor yang harus 
melakukan dialog bersamaan dengan melakukan aktivitas gerak 
tubuh. Memang, kadang kala kata-kata tidak lebih penting dari 
pada penciptaan suasana, tetapi kekurangan pada unsure ini 
banyak terjadi pada saat kata-kata itu semestinya menjadi penting.

Secara formal unsure suara dalam pemeranan biasa disebut 
vokal, untuk membedakan dari pengertian”bunyi” yang umum. 
Yang dimaksud di sini, pertama, suara sebagai perangkat ekspresi 
manusia umum. Kedua, suara sebagai perangkat ekspresi manusia 
pemeran/aktor. Sebagai perangkat manusia pemeran, suara telah 
bertambah fungsi dan takarannya, menjadi alat yang bias dibentuk 
dan dimainkan, dalam rangka mewujudkan gambaran lengkap 
sosok peran. Karena itu dalam menghadapi sebuah produksi 
drama khususnya dalam proses pemeranan, latihan pengucapan 
dan membaca naskah harus mendapat porsi khusus.
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Ada dua asumsi yang dapat dipegang. Pertama, setiap orang 
memiliki suara untuk berekspresi, meski pun daya lontarnya 
tidak sama dan hanya bias menjangkau antara dua sampai empat 
oktav rata-rata, sebagaimana pun gelora emosinya. Asumsi kedua, 
berbagai ketegangan dapat mempengaruhi suara kita. Umpamanya 
dalam kondisi mempertahankan diri, tertekan dan dalam bahaya. 
Efisiensi suara alami terganggu dan komunikasi mengalami 
distorsi. Dengan melakukan berbagai latihan kita berkehendak 
menyingkirkan unsur-unsur yang mengganjal tersebut. Dalam 
hal ini kita membedakan pengertian suara alami (natural) dan 
suara biasa (familiar). Suara alami terlontar karena kontak 
langsung dengan dorongan emosi, diwarnai tetapi tidak dikuasai 
intelektualitas. Suara yang begitu dibina sebagai perangkat 
tubuh dengan potensi akrab untuk pelontaran yang luas, secara 
harmoni dan kaya dengan nilai-nilai tekstural. Diartikulasikan 
jadi percakapan yang jelas dalam kehendak berkomunikasi. 
Suara alami sifatnya jelas dan transparan, terlontar langsung dan 
spontan, serta mempribadi dengan manusianya. Hingga orang pun 
berucap: orangnya yang didengar, bukan suaranya.

Membebaskan suara alami adalah membebaskan manusianya. 
Setiap orang punya tubuh dan pikiran sendiri-sendiri. Sumber 
suara yang biasa bekerja menurut proses fisik, seluruh otot-otot 
di dalam tubuh kita harus bebas untuk menerima rangsangan-
rangsangan sensitive dari otak yang menciptakan pengucapan. 
Suara yang alami biasanya terhambat dan rusak oleh keteganga 
ntubuh, gangguan emosional, gangguan intelektual, gangguan 
peralatan suara dan gangguan spiritual. Yang membatasinya 
biasanya keterbatasan bakat, imajinasi, dan pengalaman.

Kesadaranakan keberadaan diri dan relaksasi dengan 
tekanan konstan pada satuan tubuh-pikiran, merupakan langkah 
pertama dalam membebaskan suara alami. Nafas dan suara selalu 
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dihubungkan dengan pikiran dan perasaan, hingga kedua proses 
itu bekerja secaras imultan, mengaktifkan dan membebaskan 
dorongan-dorongan dalam (inner impulse) mengatasi hambatan-
hambatan fisik. Para actor harus memiliki kemampuan untuk 
membebaskan diri dari unsure ketegangan yang bias menghambat 
produksi suaranya.

Supaya kebutuhan komunikasi total terpenuhi, para actor 
harus mengembangkan tubuhnya lebih peka dan siap guna 
(menyatu dengan ruang), tidak dikuasai oleh super kontrol dan 
ketegangan otot-otot. Mereka akan mencari cara-cara untuk 
menyatukan suara kedalam satuan tubuh dan pribadi, hingga suara 
yang sampai kepada hadirin sangat mempribadi, sesuai dengan 
ucapan, orangnya yang didengar, bukan suaranya.

Dalam menghadapi sebuah produksi drama, banyak sutradara 
mencari calon pemainatau menyusun komposisi calon pemeran 
melalui seleksi suara. Di atas panggung, karakter seseorang bias 
langsung mencuat lewat suara pemainnya. Apabila unsur-unsur 
visual: kekurangan atau kelebihan tubuh seorang pemain bias 
diselaraskan dengan berbagai teknik kamuflase, tidak demikian 
dengan unsure suara. Kekurangan-kekurangan pada suara pemain 
tidak bias begitu saja diubaha tau ditambal sulam. Suara pemain 
adalah bagian yang paling khas dan telanjang dalam pemeranan. 
Seorang sutradara yang jeli tidak akan memaksakan memasang 
calon yang bersangkutan dalam komposisi perandramanya apabila 
kemampuan suara yang bersangkutan tidak cocok/memadai.

Pilihan bahasa yang yang cenderung puitik dalam lakon Tikus 
ini, barang kali akan lebih baik jika setiap pengucapan penting 
diberi tempo yang cukup bagi para penonton untuk menghayatinya. 
Kata-kata tidak boleh menjadi sia-sia karena saling tindih di antara 
pengertian-pengertian yang diharapkan mampu dicerna penonton.
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Untuk mencapai efektivitas optimal dalam proses pemeranan 
sebuah produksi drama, latihan pengucapan dan membaca perlu 
mendapatkan porsi yang layak. Termasukan alisis dan diskusi 
naskah, latihan membaca yang baik mencapai sekitar 30% dari 
keseluruhan masa proses produksi.

Dari factor inilah barang kali yang menjadi titik kekurangan 
dalam diri para pemeran yang cenderung tidak jelas artikulasinya, 
misalnya. Meskipun kekurangan tersebut tidak sampai menghapus 
kekuatan olah peran secara keseluruhan selama pementasan. 
Catatan dari penulis ini merupakan sebuah pekerjaan rumah bagi 
seluruh personil kelompok teater ‘T’ guna pencapaian yang lebih 
baik di masa datang.

6.  Humanisme Lakon Tikus

Dari pementasan ini, apakah yang kemudian pantas kita catat? 
Nilai-nilai apa saja yang telah dapat kita tangkap dari seluruh 
pementasan yang memakan durasi sekitar satu jam tersebut? Jika 
kita kembalikan pada pertanyaan semula tulisan ini, barang kali kita 
perlu bertanya nilai kemanusiaan macam apakah yang semestinya 
dapat kita renungkan dan kita hayati guna meningkatkan diri kita 
sebagai manusia?

Dalam lakon Tikus ini kita dapat melihat bagaimana manusia-
manusia yang telah kehilangan kemanusiaannya. Manusia yang 
telah teralienasi dari kehidupannya. Manusia yang kehilangan 
jati dirinya. Manusia yang asing dengan dirinya sendiri. Di 
sana digambarkan bagaimana manusia-manusia yang dalam 
pertumbuhan dan perkembangan dunia dewasa ini yang semakin 
lama semakin menjadi individu-individu yang egois dan tidak 
perduli dengan keberadaan atau eksistensi manusia yang lain.

Ketika desa-desa tumbuh menjadi kota, bahkan berkembang 
menjadi metropolitan, persoalan kemanusiaan menjadi wacana 
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yang terpinggirkan. Ketika orang-orang penat oleh rutinitas, 
jenuh oleh persoalan-opersoalan harian yang membosankan, 
maka akan terjadi proses dehumanisasi dalam diri manusia itu 
sendiri. Manusia menjadi egois, dan ego sentris, bahkan menjadi 
megaloniak. Akibatnya manusia-manusia ini menjadi kesepian 
dalam hidupnya. Ia menganggap kehidupan sebagai sesuatu yang 
kosong dan tanpa tujuan. Kehidupan bagaikan gurun tanpa tepi. 
Sampai akhirnya tumbuh kesadaran bahwa kita butuh orang lain 
dalam hidupnya, butuh sosialisasi, butuh berkomunikasi. Manusia 
tidak bias hidup sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Orang akan menilai suatu penampilan pemeranan berhasil, 
jika si pemeran mampu membawakan sosok peran jelas dengan 
kecenderungan-kecenderungan sikap rohaninya yang mendetail. 
Komunikasi yang sempurna dari si aktorhanya berlangsung 
apabila ia mampu mencapai balans/keseimbangan dalam 
kesatuan intelek, emosi. tubuh, dan suaranya. Hal tersebuthanya 
bisa dicapai oleh orang yang punya waktu untuk memprosesnya. 
Tantangan kedepan bagi seluruh pekerja kreatif kelompok teater 
‘T’ adalah terus mencoba berlatih dan berlatih tanpa henti untuk 
memperoleh pencapaian seni peran yang lebih berkualitas.

Nilai teatrikal hanya bisa dicapai melalui proses pemanusiaan 
yang menyeluruh dan wajar. Oleh karenanya orang mengatakan 
bahwa teatera dalah proses, proses, proses. Pemeran yang tidak 
sempat dan tidak mau berdialog rohani dengan peranannya, 
bukanlah seorang aktor yang sesungguhnya, karena keaktoran 
berkembang dari proses yang terus-menerus. 
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MENGAJARKAN MK SASTRA ANAK  PADA 
ERA INDUSTRI 4.0

oleh

SUGIHASTUTI

FAKULTAS ILMU BUDAYA, UNIVERSITAS GADJAH MADA

Makalah PIBSI KE-41, 21—22 Agustus 2019, Syariah Hotel, Solo

Pada kurikulum yang masih berlaku sampai 2019 di 
Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu 
Budaya, Universitas Gadjah Mada dimuat dan atau diajarkan Mata 
Kuliah Sastra Anak. Mengapa Sastra Anak diajarkan? Bagaimana 
mengajarkan Sastra Anak pada Era Industri 4.0?

Pada masa-masa dewasa ini, ketika memasuki era revolusi 
industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat, kehidupan ini 
ditandai dengan pesatnya teknologi informasi. Di ruang proses 
belajar-mengajar Kelas Sastra Anak pun teknologi informasi 
sudah seharusnya menjadi basis dalam proses belajar mengajar.  
Pada era industri 4.0 ini segala hal dirasakan menjadi tanpa batas 
(borderless). Ada penggunaan daya komputasi dan data yang tidak 
terbatas (unlimited). Karena perkembangan internet dan teknologi 
digital yang masif, mengajarkan MK Sastra Anak pun terpengaruh 
olehnya. Internet dan teknologi digital yang masif merupakan 
tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan 
mesin. Kemristekdikti (2018) pun menyatakan demikian, bahwa 
teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia 
dan segala hal menjadi tanpa batas dengan penggunaan daya 
komputasi dan data yang tidak terbatas karena dipengaruhi oleh 
perkembangan internet dan teknologi digital yang masif sebagai 
tulang punggung pergerakan konektivitas manusia dan mesin.
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MK Sastra Anak dewasa ini dipelajari oleh generasi pada era 
industri 4.0. Generasi pada era industri 4.0 memegang komitmen 
peningkatan fleksibilitas di bidang manufaktur, secara massal, 
dengan kualitas dan produktivitas yang lebih baik (Zhong, et.al., 
2017). Imbasnya ke arah pembelajaran MK Sastra Anak, antara lain, 
adalah perubahan pesat yang dialami oleh mahasiswa yang belajar 
mata kuliah ini. Pesatnya perkembangan teknologi informasi 
membawa banyak dampak pada kehidupan manusia, yang secara 
umum bersifat positif dan negatif.

Pada era industri 4.0 ini mereka yang mempelajari MK Sastra 
Anak berada di jenjang pendidikan yang paling dekat untuk 
melakukan perubahan, yaitu mahasiswa  di perguruan tinggi. 
Muatan MK Sastra Anak yang dipelajarinya harus disesuaikan  
dengan pergeseran pekerjaan (job shifting). Ketika mahasiswa 
yang mempelajari MK Sastra Anak lulus menjadi sarjana sastra 
strata satu (S-1), mereka yang memiliki latar belakang lulusan 
sarjana sastra tidak lagi harus bergantung pada pekerjaan yang 
sesuai dengan gelar akademiknya saja. Mereka tidak selamanya 
dapat berdiri sendiri lepas dari skil yang lain. Nah, mengapa MK 
Sastra Anak diajarkan dan atau dipelajari pada era industri 4.0 ini?

MK Sastra Anak yang diajarkan dan atau dipelajari pada 
era industri 4.0 ini menyinyalkan bahwa makna muatan mata 
kuliah itu akan bergeser karena disruption technology. Gangguan 
teknologi akan berdampak pada munculnya profesi atau bidang 
pekerjaan baru yang berbasis pada kombinasi teknologi. Kombinasi 
teknologi itu, antara lain, adalah (1a) internet of things, (b) artificial 
intelligence, (c) new materials, (d) big data, (e) robotics, (f) 
augmented reality, (g) cloud computing, (h) additivemanufacturing 
3D printing, (h) nanotech & biotech, (i) genetic editing, dan (j) 
e-learning (Zhong, 2017).
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MK Sastra Anak yang diajarkan dan atau dipelajari digiring 
ke arah untuk menjadi bagian perubahan yang dituangkan dalam 
pendidikan, yang tujuan pendidikan Indonesia itu tetap sebagai 
jati diri bangsa Indonesia. Salah satu tujuan pendidikan tinggi 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 
Pasal 5 adalah “Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.” 
Untuk mewujudkan tujuan ini, dalam Pasal 35 Ayat (3) disebutkan 
bahwa setiap kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata 
kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. 
Dalam kaitan ini, MK Sastra Anak sebagai mata kuliah pilihan 
akan gayut dengan keempat mata kuliah itu. MK Sastra Anak 
terkategorikan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, 
yang juga gayut dengan keempat mata kuliah di atas.

MK Sastra Anak merupakan mata kuliah yang salah satu materi 
ajarnya terpenuhi pada era industri 4.0 ini. Seperti diketahui bahwa 
era industri 4.0 ini ditandai dengan (a) informasi tersedia di mana 
saja dan dapat diakses kapan saja; (b) komputasi yang semakin 
cepat; (c) otomasi yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin; 
(d) komunikasi yang dapat dilakukan dari mana saja dan ke mana 
saja. Fraydenberg dan Andone (2011) mengatakan bahwa untuk 
menghadapi pembelajaran pada era industri 4.0 ini, setiap orang 
harus memiliki keterampilan berpikir kritis, pengetahuan dan 
kemampuan literasi digital, literasi informasi, literasi media, 
serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. MK Sastra 
Anak pun yang dipelajari oleh generasi intelektual harus mampu 
membaca dan menyikapi tantangan era industri 4.0 dan mampu 
mengantarkan mahasiswa berpikir dan berliterasi secara kritis.
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MK Sastra Anak ini memuat materi ajar, antara lain, tentang 
sastra anak,  pemilihan bacaan sastra anak,  sastra anak pada 
usia awal, sastra tradisional, cerita fiksi anak, puisi anak, bacaan 
nonfiksi anak, komik sastra anak (Nurgiyantoro, 2013) dan sastra 
anak pada era industri 4.0. Di MK Sastra Anak dengan materi ajar 
sastra anak pada era industri 4.0 dapat diajarkan, antara lain, 
tentang film-film Walt Disney.

Di The Walt Disney Company ada studio animasi yang 
menciptakan film-film animasi, film pendek, dan serial TV. Studio 
ini berpusat di Burbank, California, didirikan oleh Walt dan Roy 
Disney pada 16 Oktober 1923, studio ini telah membuat lebih dari 
60 fitur animasi, mulai dari Snow White and The Seven Dawrfs 
(1937) sampai dengan yang belakangan ini, yaitu MOANA (2016). 
Studio ini pada awalnya dibuat khusus untuk memproduksi 
film pendek saja, sampai pada akhirnya berkembang dengan 
memproduksi film fitur animasi (yang berdurasi panjang) pada 
tahun 1934. Pada tahun 1983 nama Walt Disney Productions 
berubah menjadi Walt Disney Pictures untuk produksi film live 
action-nya. Selama masa perubahan struktur organisasi pada 
tahun 1986, Walt Disney Productions mengubah The Walt Disney 
Company dan divisi animasinya menjadi Walt Disney Feature 
Animation, dan menjadi cabang perusahaan dari divisi filmnya, 
The Walt Disney Studios. Pada tahun 2006 Walt Disney Feature 
Animation Studios  berubah nama menjadi Walt Disney Animation 
Studios setelah Pixar Animation Studios dipegang Disney pada 
tahun yang sama (https://thewaltdisneycompany.com. Diakses 
pada Senin, 4 Agustus 2019 pukul 13.00 WIB).

Produsen film animasi pertama adalah Walt Disney. Walt 
Disney  merupakan bagian dari budaya Amerika, bahkan budaya 
dunia. Produsen ini memberikan pengaruh yang besar pada dunia, 
khususnya anak-anak, selama bertahun-tahun, bahkan sampai 
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pada era industri 4.0 ini. Pada awalnya yang hanya merupakan 
studio animasi sederhana kini menjadi perusahaan global dan 
merupakan studio pembuat film animasi terbesar pertama dan 
yang memproduksi film animasi terbanyak di dunia. MK Sastra 
Anak mau tidak mau harus berlari ke arah realitas karya seni 
konsumsi anak-anak tingkat dunia ini.

MK Sastra Anak tidak dapat menutup mata bahwa tokoh-
tokoh animasi Disney, lagu dan liriknya, tema cerita, dan pernak-
pernik produk itu merupakan ikon budaya yang dihormati dan 
dipercayai oleh baik orang dewasa maupun anak-anak; baik oleh 
mereka yang tinggal di kota-kota besar maupun di pedesaan, di 
seantero dunia (Faherty, 2001). Hal ini diakui bahkan sampai pada 
era industri 4.0 ini.

Mengajarkan MK Sastra Anak pada era industri 4.0 ini terasa 
lebih komplet ketika sampai ke materi ajar yang merupakan produk 
industri teknologi tinggi, salah satu contohnya adalah produk 
film-film Disney. Disney Princess, ranah female,  produksi Walt 
Disney Picture dapat dijadikan contoh pembelajaran salah satu 
sesi materi kuliah Sastra Anak pada era industri 4.0 ini. Film-film 
itu, antara lain, adalah Snow White and The Seven Dwarfs (1937), 
Cinderella (1950), Sleeping Beauty (1959), The Little Mermaid 
(1989), Beauty and The Beast (1991), Aladdin (1992), Pocachontas 
(1995), Mulan (1998), The Prince and The Frog (2009). Masih 
banyak film animasi lain yang belum disebut sebagai contoh, 
termasuk film-film animasi yang tokoh heronya adalah tokoh laki-
laki, yang berada di ranah male; misalnya, Tarzan dan  Meet The 
Robinson. Seperti diketahui oleh khalayak, produk Walt Disney 
didominasi oleh para tokoh perempuan.  Lebih dari itu, terutama 
adalah film-film Disney di atas merupakan media pendidikan, yang 
juga merupakan media untuk mentransfer nilai-nilai tradisi dari 
generasi ke generasi berikutnya sampai pada era industri 4.0 ini. 
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Pencapaian kebahagiaan, misalnya, pada film-film di atas tidak 
sebatas itu, tetapi materi pembelajaran ini memuat pendidikan 
moralitas. Film-film di atas, sebagai salah satu dari produk media 
massa, berfungsi bermacam-macam. Wright (via Wiryanto, 2000) 
mengatakan bahwa bermacam-macam fungsi film itu adalah fungsi 
sebagai surveillance (penyebaran informasi), correlation (fungsi 
editorial dan propaganda), transmission (fungsi pendidikan), dan 
entertainment (memberikan hiburan).

Film-film animasi produksi Walt Disney ini bernilai pendidikan 
yang penting, utamanya tentang moralitas. Nilai-nilai pendidikan 
yang penting itu mengajarkan norma-norma sosial dan nilai-nilai 
tertentu yang lain pada kehidupan manusia. Tidak hanya itu, karya-
karya Walt Disney juga mengirimkan pesan budaya yang beragam 
kepada anak-anak dari rentang usia mereka (Fischer, 2010). Pesan 
budaya yang beragam itu sudah terus bersinar pada era industri 
4.0 ini untuk dimaknai dan untuk dipetik nilai pendidikannya dan 
atau nilai moralitasnya.

Produk Walt Disney merupakan produk budaya Amerika. 
Seperti budaya Barat lainnya, budaya masyarakat Amerika 
adalah masyarakat patriarkal. Dalam budaya patriarki, ideologi, 
struktur, dan praktik diciptakan oleh laki-laki; dan karena Amerika 
didefinisikan oleh laki-laki, secara historis Amerika mencerminkan 
perspektif dan prioritas laki-laki (Wood, 2011). Rupa-rupanya, 
bukan hanya perihal princess semata-mata, soal budaya patriarki 
dapat dimaknai dari banyak produk Walt Disney. Pada era industri 
4.0 ini, perihal budaya yang beranah female dan male, keduanya 
secara historis masih mewarnai era ini.

Nilai-nilai moralitas pada kedua budaya yang beranah male 
dan female di film-film animasi sebagai genre sastra anak menjadi 
alasan masih perlunya MK Sastra Anak diajarkan untuk memaknai 
nilai-nilai moralitas yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai 
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moralitas ini merupakan nilai-nilai kesopanan, kesopan-santunan, 
dan segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat 
sopan santun. Lebih jauh tentang moralitas, yang berkait dengan 
perlunya MK Sastra Anak diajarkan pada era industri 4.0 ini adalah 
perihal moralitas otonom. 

Moralitas otonom dalam psikologi merupakan teori tentang 
tahap kedua dari perkembangan moral anak pada usia sekitar 10 
tahun, ketika anak mulai menyadari bahwa peraturan dan hukum 
dibuat oleh masyarakat; dan dalam menilai suatu tindakan, niat 
pelaku beserta konsekuensinya dipertimbangkan (KBBI, online) 
Film-film Walt Disney, baik yang diproduksi sebelum maupun 
pada era industri 4.0 ini, relevan diajarkan dengan mengingat 
nilai-nilai moralitas yang terkandung di dalamnya. Semua ini 
menyangkut ajaran tentang baik buruk yang diterima umum 
mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Perihal 
moral merupakan perihal akhlak, budi pekerti, dan susila. 

Masih dalam ranah perihal moral, dari MK Sastra Anak, 
khususnya produk film animasi Walt Disney pada era industri 4.0 
ini, didapat makna yang berhikmah tentang kondisi mental yang 
membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, 
dan sebagainya. Dari produk itu, didapat isi hati atau keadaan 
perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan para tokohnya. 
Produk film animasi Walt Disney memuat ajaran kesusilaan yang 
dapat ditarik dari cerita, yang ajaran kesusilaan itu walaupun 
beranjak dari norma budaya Barat, masih saja relevan untuk 
anak Indonesia. Jika secara tepat anak dapat memaknai film-film 
animasi ini dengan mengontekstualisasikannya dengan budaya 
Indonesia, anak akan mempunyai pertimbangan baik dan buruk; 
anak akan berakhlak baik sesuai dengan moral, adat sopan santun, 
dan sebagainya.
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Akhirnya, mengajarkan MK Sastra Anak pada era industri 
4.0 ini masih relevan dan penting manakala materi ajarnya harus 
disesuaikan dengan tuntutan era ini. Seiring dengan berjalannya 
waktu hingga memasuki era industri 4.0, anak/mahasiswa tumbuh 
di dunia yang dikepung oleh media massa dan atau media sosial; 
di rumah, di sekolah/kampus, yang senantiasa terhubung dengan 
lingkaran komunikasi yang semakin luas. Pengaruh film animasi, 
misalnya, bukan hanya mengenai pengaruh-pengaruh gambar 
dan pesan, tetapi juga harus disikapi bagaimana mengenali dan 
mendukung tema-tema yang positif dan sehat. 

Gambaran film animasi yang mendorong sikap dan perilaku 
negatif harus dapat dicermati maknanya sebaik mungkin untuk tidak 
dipraktikkan dalam moralitas hidup keseharian. Sebaliknya, sikap 
dan perilaku prososial, toleran, dan rela menolong juga dicermati 
sebaik mungkin untuk dapat ditiru oleh yang mempelajarinya atau 
oleh konsumen media itu. Kalau secara serampangan ada yang 
mengatakan bahwa film animasi Walt Disney itu, sedikit banyak 
pasti merupakan film yang bermuatan pendidikan-pengajaran, 
pertanyaannya adalah, “Apa yang diajarkan?”

Ketika film animasi Walt Disney dipakai sebagai salah satu 
materi ajar MK Sastra Anak pada era industri 4.0, timbul pertanyaan 
lebih jauh, “Apakah materi ajar ini berefek kepada sikap prososial?” 
Muncul tantangan lebih lanjut untuk dapat memastikan bahwa 
materi ajar berupa film animasi Walt Disney yang diajarkan pada 
era industri 4.0 ini bertema tentang isi dan efek-efek prososial. 
Tema yang memuat isi dan efek-efek prososial itu, antara lain, 
adalah belajar, bernalar, berlogika, berinteraksi sosial,  bersahabat, 
mereduksi perilaku agresif, altruisme (paham atau sifat yang 
lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain, 
yang ini merupakan kebalikan dari egoisme; atau dalam bidang 
antropologi, altruisme  merupakan sikap yang ada pada manusia, 
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yang mungkin bersifat naluri, berupa dorongan untuk berbuat 
jasa kepada orang lain), dan reduksi stereotipikasi. Demikianlah 
tantangan ini perlu dijawab melalui penelitian yang lebih 
komprehensif.

Diduga sementara bahwa film animasi produksi Walt Disney 
yang dipakai sebagai salah  satu materi ajar MK Sastrta Anak pada 
era industri 4.0 ini berguna untuk melanjutkan pengembangan 
sosial anak/mahasiswa dalam banyak  hal, yang meliputi 
kebutuhan kognitif/intelektual dan kebutuhan emosional/sosial 
anak. Selamat mengajarkan MK Sastra Anak pada era industri 4.0! 
Salam.

DAFTAR PUSTAKA

Faherty, V.E. 2001. “Is the mouse sensitive? A Study of Race, Gender, 
and Social Vurnerability in Disney Animated Films. Studies 
in Media & Information Literacy Education. From http://
utpjournals.metapress.com.

Fischer, S. 2010. “Powerfull or Pretty: A Content Analysis of Gender 
Images in Children’s Animated Films” Retrived January 19, 
2003 from Auburn University, Alabama site: http://etd.
auburn.edu/etd/bitstream/handle .../ ThesisSabrinaFischer.
pdf.

Nurgiyantoro, Burhan. 2013. Sastra Anak. Yogyakarta: Gadjah 
Mada Unievrsity Press.

Wiryanto. 2000. Teori Komuniasi Massa. Jakarta; Grasindo.

Wood, J.T. 2011. Gendered Lives Communications, Gender, and 
Culture. United

States: Wadsword, Cengage Learning.



154 PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

BEBERAPA PENDEKATAN DALAM 
KRITIK SASTRA SIBER (CYBER 

LITERATURE)

Uman Rejo
Universitas Timor

umanrejo@unimor.ac.id.

Abstract

This article aims to describe several approaches that can be 
used to do cyber literature criticism. There are several approaches 
to be introduced, among them the approaches offered by Abrams, 
the approach of sociology literary, anthropology literary, psychology 
literary, ecology literary, feminist, receptions, semiotics, intertext, 
stylistics, comparative literature, mode transform, postcolonials, new 
historicism, magical realism, and gastrocriticism. Each approach 
will be presented ontologically, epistemological, and axiologist using 
qualitative descriptive methods. This method is expected to provide 
adequate understanding and explanation in relation to empirical 
facts relating to the topics presented in this paper. Utilizing an 
intertextual approach, this article will comprehensively describe 
some of these approaches, so that can be held by literary critics 
in understanding the literary texts published in digital media or 
cybernetics. This approach will be used as an initial capital to conduct 
criticism of cyber literature. Although there will be possibilities, that 
some of these approaches will always experience developments 
dynamically according to the current development of technology, 
information, and communication today.

Keywords: approaches, criticism literature, cyber literature, 
intertextual.
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Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa 
pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan kritik sastra 
siber (cyber literature). Ada beberapa pendekatan yang akan 
diperkenalkan, di antaranya pendekatan yang ditawarkan oleh 
Abrams, pendekatan sosiologi sastra, antropologi sastra, psikologi 
sastra, ekologi sastra, feminis, resepsi, semiotik, interteks, stilistika, 
sastra bandingan, alih wahana, poskolonial, new historicism, 
realisme magis, dan gastro kritik atau gastrocriticism. Masing-
masing pendekatan akan disajikan secara ontologis, epistemologis, 
dan aksiologis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Dengan metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 
dan penjelasan yang memadai sehubungan dengan fakta-fakta 
empirik yang berkaitan dengan topik yang diajukan dalam tulisan 
ini. Dengan memanfaatkan pendekatan intertekstual, tulisan ini 
akan mendeskripsikan secara komprehensif beberapa pendekatan 
tersebut, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh kritikus sastra 
dalam memahami teks-teks sastra yang terpublikasi dalam media 
digital atau sibernetik. Pendekatan ini akan dijadikan sebagai modal 
awal untuk melakukan kritik sastra siber. Meskipun tidak tertutup 
kemungkinan, beberapa pendekatan ini akan selalu mengalami 
perkembangan secara dinamis sesuai dengan perkembangan 
teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini.

Kata kunci: pendekatan, kritik sastra, sastra siber, 
intertekstual.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi 
membawa dampak positif terhadap perkembangan sastra. Sastra 
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yang awal mulanya disampaikan dari mulut ke mulut secara oral, 
ditulis pada batu, daun lontar, kulit binatang, bahkan setelah 
ditemukannya kertas oleh Tsai Lun dan teknologi cetak oleh Johann 
Gutenberg, sastra mulai dibukukan, dan sekarang sastra sudah 
merambah pada dunia digital yang dikenal dengan era digital. 
Itu semua hanya sebagian kecil dari media yang dapat digunakan 
untuk menulis dan menciptakan teks-teks sastra sebagai produk 
budaya kolektif masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. 
Dengan demikian, perkembangan tersebut berjalan sangat cepat, 
drastis, dan semakin tidak terarahkan dengan bijak.

Perkembangan teks-teks sastra tersebut menjadikan beberapa 
genre atau jenis karya sastra menjadi sangat beragam, baik secara 
bentuk ataupun substansinya, baik secara form atau contentnya. 
Itu semua merupakan dampak yang dialami oleh dunia sastra saat 
ini. Media-media sosial yang selama ini dijadikan sebagai media 
ekspresif juga dapat dijadikan sebagai media penciptaan teks-teks 
sastra. Misalnya, melalui media sosial facebook, banyak ditemukan 
curahan-curahan hati yang bersifat terbuka. Curahan-curahan hati 
tersebut disampaikan secara ekspresif, penuh rasa, dan memiliki 
nilai estetika tersendiri. Meskipun ada yang disampaikan secara 
sederhana, curahan hati tersebut tetap menyampaikan makna 
yang sangat dalam dan mendapat komentar serta tanggapan 
dari berbagai pembacanya. Itu semua sering ditemukan, tetapi 
jarang sekali yang menyebut itu bagian dari sastra, padahal itu 
merupakan produk sastra. Karena paradigma sastra bagi sebagian 
orang hanya berkutat pada produk-produk sastra kanon yang 
terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk buku. Mereka 
semua mengabaikan bahwa media pendokumentasian sastra 
tidak hanya itu-itu saja, tetapi media pendokumentasiannya selalu 
mengalami perkembangan secara terus-menerus seiring dengan 
perkembangan zaman pada masanya. 
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Selain menggunakan media sosial facebook, banyak juga 
media-media sosial yang dijadikan sebagai ajang kreatif untuk 
memproduksi teks-teks sastra lebih lanjut. Media-media sosial 
tersebut dapat berupa instagram, WhatsApp (WA), twitter, 
Wattpad, youtube, vlog, Pinterest, Tumblr, Linkedln, dan banyak 
lagi media-media lain yang dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, 
tidak tertutup kemungkinan pula akan memunculkan genre-genre 
sastra baru, di antaranya sastra facebook, sastra WhatsApp (WA), 
sastra twitter, sastra instagram, sastra Wattpad, sastra youtube, 
sastra vlog, sastra Pinterest, sastra Tumblr, sastra Linkedln (sastra 
bisnis), dan sastra-sastra yang lain. Dalam hal ini, sastrawan dan 
kritikus sastra Indonesia, Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono menyebut 
kemunculan genre-genre sastra tersebut sebagai fenomena sastra 
hibrida. 

Fenomena akan keberadaan sastra siber sudah banyak 
dibicarakan dalam berbagai forum. Bahkan, melalui dunia digital 
saja saat akan mencari informasi tentang sastra siber juga sudah 
banyak yang membahas. Beberapa tulisan yang membahas tentang 
sastra siber yang terdokumentasikan dalam laman internet dapat 
dibaca pada tulisan berjudul “Sastra Cyber di Indonesia” (2011) 
oleh Laily Fitriani, “Sastra Cyber dan Sejarah Sastra Indonesia” 
(2012) oleh Sri Widayati, “Fenomena Sastra Cyber: Sebuah 
Kemajuan atau Kemunduran” (2016) oleh Hilda Septriani, “Kritik 
Sastra Cyber” (2012) oleh YM Supriatin, “Cybersastra sebagai Tema 
Penelitian dan Pemanfaatan Karya Sastra Arab Online” (2012) oleh 
Kamal Yusuf, “Karakteristik Cerpen-Cerpen Cyber” (2008) oleh 
Kusmarwati, “Konservasi Karya Puisi di Era Sastra Cyber” (2018) 
oleh A. Kusniyah, “Perlukah dan Mungkinkah Sastra di Internet?” 
(2005) oleh Fajar Setiawan Roekminto, Telaah Kritis Eksistensi 
Sastra Cyber” (2014) oleh Musthofa Kamal, “Sastra Cyber: Genre 
Baru dengan Kualitas Meragukan?” (2015) oleh Reza Sukma 
Nugraha,  “Membaca Fenomena-fenomena Sastra di Media Sosial” 
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(2017) oleh Yunita Noorfitriana, “Memosisikan Sastra Siber sebagai 
Lahan Baru dalam Penelitian Sastra Mutakir di Indonesia” (2014) 
oleh Uman Rejo, “Kontroversi Puisi Daring dalam Politik Siber 
Sastra” (2019) oleh AR Gunawan, “Penyimpangan Bahasa Puisi 
dalam Sastra Siber” (2017) oleh Nani Solihati, “Peran Reader dan 
Follower terhadap Struktur Novel: Kajian Sastra Cyber Wattpad” 
(2018) oleh Enggar Dhian Pratamanti, dan masih banyak lagi 
yang membahas tentang sastra siber. Perbedaan penulisan cyber 
dan siber adalah perbedaan bahasa saja. Oleh karena perbedaan 
tersebut tidak mengubah makna, maka penulisannya yang akan 
dibedakan. Penulisan cyber menjadi dicetak miring sedangkan 
penulisan siber tidak dicetak miring, meskipun dalam judul artikel 
sebenarnya tidak dicetak miring. 

Terkait tentang polemik keberadaan sastra siber di Indonesia, 
janganlah dijadikan sebagai hal yang krusial. Polemik-polemik 
tersebut pastilah ada, karena fenomena keberadaan sastra siber 
di Indonesia masih tergolong baru. Ada yang pro dan ada yang 
kontra, baik dari golongan sastrawan ataupun dari golongan 
kritikus sastra itu sendiri. Polemik-polemik tersebut yang awalnya 
tercecer pada media digital atau media surat kabar, baik yang 
melalui media daring ataupun tidak, telah didokumentasikan 
secara lengkap oleh Saut Situmorang sebagai editor menjadi buku 
Cyber Graffiti: Polemik Sastra Cyberpunk (2009). Dengan demikian, 
janganlah polemik-polemik tersebut dijadikan sebagai hambatan 
untuk menjadikan teks-teks sastra di internet sebagai objek kritik 
dan kajian sastra termutakir. Banyak ruang kosong yang bisa 
dimanfaatkan agar teks-teks sastra tersebut tidak menjadi artefak. 
Oleh karena itu, proses konkretisasi sangat diperlukan agar teks-
teks yang ada menjadi lebih hidup dan memiliki nilai guna yang 
lebih, baik dari sisi pragmatik penulis, pengikut (follower), dan 
pembacanya.
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Agar perkembangan kritik sastra Indonesia berkembang 
dengan pesat ke arah kritik sastra berbasis sibernetik atau 
digitalisasi, maka akan diperkenalkan beberapa pendekatan 
yang bisa digunakan. Pendekatan-pendekatan tersebut akan 
menjadikan kritik sastra yang dilakukan bisa menjadi fokus, 
terarah, dan tidak menyebar. Tidak menyebar di sini diartikan 
analisis yang dilakukan, kritikan yang diberikan tidak meluas ke 
berbagai pembahasan. Apabila itu meluas, maka kritikan yang 
dilakukan menjadi tidak fokus dan semakin tidak terarah. Selain 
itu, pendekatan juga dibutuhkan dalam hal memberikan garis-
garis rujukan untuk perancangan penulisan kritik sastra, menilai 
hasil-hasil kritik sastra yang pernah dihasilkan, dan sebagai 
pedoman umum dalam penyusunan kritik sastra, khususnya kritik 
sastra siber.

Yudiono K.S. (2009) menambahkan bahwa pendekatan 
merupakan pandangan awal kritikus terhadap karya sastra, 
apakah sebagai objek yang mandiri dengan pengertian terlepas 
dari kepentingan pengarang dan pembaca, apakah sebagai objek 
yang dikaitkan dengan pengarang sebagai pencipta, apakah 
sebagai objek yang dikaitkan dengan kepentingan pembaca sebagai 
penikmat, dan apakah sebagai objek yang dikaitkan dengan kondisi 
sosial yang melingkunginya. Dengan demikian, pendekatan dapat 
dikatakan sebagai pijakan dasar yang menentukan sikap kritikus 
dalam pemilihan teori, penerapan metode, dan penilaiannya.

PEMBAHASAN

Ada beberapa pendekatan dalam kritik sastra yang akan 
diperkenalkan pada bagian ini. Pendekatan-pendekatan ini 
bukanlah pendekatan yang bersifat statis, tetapi pendekatan-
pendekatan ini bersifat dinamis mengikuti perkembangan karya 
sastra yang dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan 
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yang inovatif, kreatif, dan variatif. Ada sembilan belas 
pendekatan yang akan diperkenalkan, di antaranya pendekatan 
yang ditawarkan Abrams yakni pendekatan objektif, mimetik, 
pragmatik, dan ekspresif. Selanjutnya, ada pendekatan sosiologi 
sastra, psikologi sastra, antropologi sastra, ekologi sastra, feminis, 
resepsi, semiotik, intertekstual, stilistika, sastra bandingan, alih 
wahana, poskolonial, new historicism, realisme magis, dan gastro 
kritik atau gastrocriticism. 

1. Pendekatan Objektif

Dalam perjalanan kritik sastra Indonesia, pendekatan 
objektif ini dapat dikatakan sebagai pendekatan yang paling tua. 
Banyak orang yang menamakan pendekatan objektif ini dengan 
pendekatan struktural. Pendekatan ini memandang karya sastra 
sebagai karya yang otonom. Artinya, ketika membaca karya sastra 
tidak diperbolehkan untuk memperhatikan aspek-aspek di luar 
karya sastra seperti pembaca, pengarang, penerbit, atau yang lain. 
Harus benar-benar mengabaikan hal yang berada di luar karya itu. 
Jadi, harus berfokus pada apa yang terdapat di dalam karya sastra. 

Di dalam jiwa karya sastra terdapat fakta cerita, sarana cerita, 
dan alur cerita. Tiga hal ini yang menjadi fokus kritik sastra dengan 
menggunakan pendekatan objektif atau pendekatan struktural. 
Fakta cerita terdiri atas alur atau plot, latar atau setting cerita, 
tema, dan pengkarakteran masing-masing tokoh dalam karya 
sastra. Mulai dari yang antagonis, tritagonis, atau protagonis itu 
semua yang menjadi fakta cerita. Selanjutnya, yang menjadi sarana 
cerita adalah judul karya sastra, sudut pandang (point of view), 
gaya atau tone, simbolisme, dan ironi.

Stanton (2012) menjelaskan bahwa sudut pandang (point of 
view) dalam karya sastra merupakan pusat kesadaran tempat di 
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mana dapat memahami setiap peristiwa dalam cerita. Posisi ini 
memiliki hubungan yang berbeda dengan tiap cerita, di dalam atau 
di luar satu karakter, menyatu atau terpisah secara emosional. 
Selanjutnya, gaya didefinisikan sebagai cara pandang pengarang 
dalam menggunakan bahasa. Kombinasi dari berbagai aspek 
seperti kerumitan, ritme, panjang-pendek kalimat, detil, humor, 
kekonkretan, serta banyaknya imaji dan metafora dengan kadar 
tertentu akan menghasilkan gaya. Satu elemen yang amat terkait 
dengan gaya adalah tone. Tone dalam hal ini didefinisikan sebagai 
sikap emosional pengarang yang ditampilkan dalam cerita. Tone 
bisa menampak dalam berbagai wujud, baik yang ringan, romantik, 
ironis, misterius, senyap, bagai mimpi, atau penuh perasaan 
(Stanton, 2012).

Selanjutnya, simbolisme dan ironi. Menurut Stanton (2012), 
salah satu cara untuk menampilkan gagasan dan emosi agar tampak 
nyata adalah melalui simbol, yang berwujud detil-detil konkret dan 
faktual serta memiliki potensi untuk memunculkan gagasan dan 
emosi dalam pikiran pembaca. Simbol dapat berwujud apa saja, 
dari sebuah telur hingga latar cerita seperti satu objek, beberapa 
objek bertipe sama, substansi fisik, bentuk, gerakan, warna, suara, 
atau keharuman. Semua hal tersebut dapat menghadirkan satu 
fakta terkait kepribadian seorang manusia, ambisi yang semu, 
kewajiban manusia, atau romantisme masa muda.

Selain itu, menurut Stanton (2012) simbolisme dapat 
memunculkan tiga efek yang masing-masing bergantung pada 
bagaimana simbol bersangkutan digunakan. Pertama, sebuah 
simbol yang muncul pada satu kejadian penting dalam cerita 
menunjukkan makna peristiwa tersebut. Kedua, satu simbol 
yang ditampilkan berulang-ulang mengingatkan akan beberapa 
elemen konstan dalam semesta cerita. Ketiga, sebuah simbol yang 
muncul pada konteks yang berbeda-beda akan membantu dalam 
menentukan tema.
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2. Pendekatan Mimetik

Dalam laman www.rumpunsastra.com, disampaikan bahwa 
pendekatan mimetik adalah pendekatan yang menggali hubungan 
karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Kata “mimetik” 
berasal dari kata “mimesis” (bahasa Yunani) yang berarti tiruan. 
Dalam pendekatan ini, karya sastra diposisikan sebagai tiruan 
alam atau kehidupan yang nyata. Untuk menggunakannya dalam 
kritik sastra, maka dibutuhkan data-data yang berhubungan 
dengan realitas yang ada di luar karya sastra. Biasanya berupa 
latar belakang atau sumber pencipta karya sastra yang akan dikaji. 
Misalnya, novel tahun 1920-an yang banyak bercerita tentang 
“kawin” paksa. Maka dibutuhkan sumber dan budaya pada tahun 
tersebut yang berupa latar belakang sumber penciptaannya. 

3. Pendekatan Pragmatik

Dalam laman www.rumpunsastra.com, disampaikan bahwa 
pendekatan pragmatik didefinisikan sebagai pendekatan yang 
memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan 
misi tertentu kepada pembaca. Dalam hal ini, misi tersebut dapat 
berupa misi politik, pendidikan, moral, agama, maupun misi yang 
lain. Dalam praktiknya, pendekatan ini cenderung menilai karya 
sastra menurut keberhasilannya dalam mencapai misi tertentu 
bagi pembacanya (Pradopo, 1994). Selain itu, pendekatan ini juga 
mengkaji dan memahami karya sastra berdasarkan fungsinya 
untuk memberikan pendidikan atau ajaran moral, agama, maupun 
fungsi sosial lainnya. Semakin banyaknya nilai-nilai tersebut yang 
terkandung dalam karya sastra, maka semakin tinggi nilai karya 
sastra tersebut bagi pembacanya. Pendekatan pragmatik sering 
disebut orang sebagai pendekatan moral.
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4. Pendekatan Ekspresif

Dalam laman www.rumpunsastra.com, disampaikan bahwa 
pendekatan ekspresif didefinisikan sebagai pendekatan yang 
memfokuskan perhatiannya pada sastrawan sebagai pencipta 
karya sastra. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai 
ekspresi sastrawan, sebagai curahan perasaan atau luapan 
perasaan dan pikiran sastrawan, atau sebagai produk imajinasi 
sastrawan yang bekerja dengan persepsi-persepsi, pikiran atau 
perasaannya. Karena itu, untuk menerapkan pendekatan ini 
dalam kritik sastra, dibutuhkan sejumlah data yang berhubungan 
dengan data diri sastrawan, seperti kapan dan di mana ia 
dilahirkan, pendidikan sastrawan, agama, latar belakang sosial-
budayanya, juga pandangan kelompok sosialnya. Kesemua elemen 
data tersebut diperlukan agar pendekatan ekspresif ini menjadi 
pendekatan yang fokus, terarah, dan memiliki tendensi yang kuat 
dalam kritik sastra yang akan disusun.

5. Pendekatan Sosiologi Sastra

Menurut Damono (2009), pendekatan sosiologi sastra adalah 
pendekatan terhadap sastra yang mempertimbangkan segi-
segi kemasyarakatan. Istilah ini pada dasarnya tidak berbeda 
pengertiannya dengan pendekatan sosiosastra, pendekatan 
sosiologis, atau pendekatan sosiokultural terhadap sastra. Sosiologi 
sastra dalam pengertian ini mencakup pelbagai pendekatan, 
masing-masing didasarkan pada sikap dan pandangan teoretis 
tertentu. Wiyatmi (2013) menambahkan sosiologi sastra adalah 
pendekatan sastra yang bersifat interdisipliner, artinya pendekatan 
ini memadukan antara ilmu sastra dengan ilmu sosiologi. Oleh 
karena itu, untuk memahami konsep sosiologi sastra, maka harus 
memahami terlebih dahulu hubungan antara sosiologi sebagai 
sebuah ilmu dan sastra sebagai fenomena masyarakat yang ditelaah 
secara ilmu sastra dalam hubungannya dengan ilmu sosiologi.
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Wellek dan Warren (1989) mengatakan pendekatan sosiologi 
sastra diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama, sosiologi pengarang 
yang membahas tentang latar belakang status sosial pengarang, 
ideologi sosial pengarang, dan faktor lain tentang pengarang 
sebagai penulis karya sastra. Kedua, sosiologi karya sastra yang 
membahas tentang berbagai aspek sosial yang terdapat di dalam 
karya sastra itu. Ketiga, sosiologi pembaca sastra yang membahas 
tentang masalah pembaca dan pengaruh social karya sastra itu 
bagi pembaca. Dalam hal ini, pengklasifikasian yang dilakukan 
oleh Wellek dan Warren (1989) ini menganggap pendekatan 
sosiologi sastra sebagai pendekatan ekstrinsik, pendekatan yang 
memperhatikan aspek-aspek yang berada di luar karya sastra.

Selanjutnya, Ian Watt (dalam Damono, 2009) 
mengklasifikasikan pendekatan sosiologi sastra menjadi tiga. 
Pertama, konteks sosial pengarang. Hal ini ada hubungannya dengan 
posisi sosial sastrawan dalam masyarakat dalam kaitannya dengan 
masyarakat pembaca, sehingga bisa mempengaruhi penciptaan 
dan substansi karya sastra. Dalam konteks ini, pendekatan 
sosiologi sastra memfokuskan pada (1) bagaimana si pengarang 
mendapatkan mata pencahariannya, apakah ia menerima bantuan 
dari pengayom, atau dari masyarakat secara langsung, atau dari 
kerja rangkap; (2) profesionalisme dalam kepengarangan, sejauh 
mana pengarang itu menganggap pekerjaannya sebagai suatu 
profesi; dan (3) masyarakat apa yang dituju oleh pengarang, 
hubungan antara pengarang dan masyarakat dalam hal ini sangat 
penting sebab sering didapati bahwa macam masyarakat yang 
dituju itu menentukan bentuk dan isi karya sastra.  

Kedua, sastra sebagai cermin masyarakat. Artinya, sejauh 
mana sastra dapat dianggap sebagai cerminan keadaan 
masyarakat. Definisi “cermin” dalam hal ini sangat kabur, dan 
banyak disalahtafsirkan dan disalahgunakan. Dalam konteks ini, 
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yang terutama mendapatkan perhatian pada (1) sastra mungkin 
tidak dapat dikatakan mencerminkan masyarakat pada waktu ia 
ditulis, sebab banyak ciri-ciri masyarakat yanag ditampilkan dalam 
karya sastra itu sudah tidak berlaku lagi pada waktu ia ditulis; (2) 
sifat “lain dari yang lain” seorang pengarang sering mempengaruhi 
pemilihan dan penampilan fakta-fakta sosial dalam karyanya; 
(3) genre sastra sering merupakan sikap sosial suatu kelompok 
tertentu, dan bukan sikap sosial seluruh masyarakat; (4) sastra 
yang berusaha menampilkan keadaan masyarakat secermat-
cermatnya mungkin saja tidak bisa dipercaya sebagai cermin 
masyarakat. Demikian juga sebaliknya, karya yang sama sekali 
tidak dimaksudkan untuk menggambarkan masyarakat secara 
teliti barangkali masih dapat dipergunakan sebagai bahan untuk 
mengetahui keadaan masyarakat. Pandangan sosial pengarang 
harus diperhitungkan apabila kita menilai karya sastra sebagai 
cermin masyarakat (Damono, 2009).

Ketiga, fungsi sosial sastra. Dalam hal ini, ada tiga hal yang 
harus diperhatikan di antaranya: (1) sudut pandang ekstrim kaum 
Romantik, misalnya, menganggap bahwa sastra sama derajatnya 
dengan karya pendeta atau nabi, dalam anggapan ini tercakup juga 
pendirian bahwa sastra harus berfungsi sebagai pembaharu dan 
perombak; (2) dari sudut lain dikatakan bahwa sastra bertugas 
sebagai penghibur belaka, dalam hal ini gagasan “seni untuk 
seni” tidak ada bedanya dengan praktik melariskan dagangan 
untuk mencapai best seller; dan (3) semacam kompromi dapat 
dicapai dengan meminjam sebuah slogan klasik yakni sastra harus 
mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur (Damono, 2009).

6. Pendekatan Psikologi Sastra

Menurut Endraswara (2013), ada dua asumsi pendekatan 
psikologi sastra digunakan dalam kritik sastra. Pertama, adanya 
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anggapan bahwa karya sastra merupakan produk dari suatu 
kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada pada situasi 
setengah sadar (subconcious) setelah jelas baru dituangkan 
ke dalam bentuk secara sadar (conscious). Antara sadar dan 
tidak sadar selalu mewarnai dalam proses imajinasi pengarang. 
Kekuatan karya sastra dapat dilihat seberapa jauh pengarang 
mampu mengungkapkan ekspresi kejiwaan yang tidak sadar itu 
ke dalam suatu cipta sastra. Kedua, pendekatan psikologi sastra 
selain memfokuskan pada perwatakkan tokoh secara psikologis 
juga aspek-aspek pemikiran dan perasaan pengarang ketika 
menciptakan karya tersebut. Seberapa jauh pengarang mampu 
menggambarkan karakter tokoh sehingga karya menjadi semakin 
hidup. Sentuhan-sentuhan emosi melalui cakapan ataupun diksi, 
sebenarnya merupakan gambaran kekalutan dan kejernihan batin 
pencipta. Kejujuran batin itulah yang akan menyebabkan sebuah 
keorisinalitasan sebuah karya (Endrawara, 2013).

Endraswara (2008) mengatakan pendekatan psikologi 
sastra merupakan suatu pendekatan yang bersifat interdisipliner 
antara psikologi dan sastra. Dalam hal ini, pendekatan psikologi 
sastra dapat dikatakan sebenarnya mempelajari manusia dari sisi 
dalam. Mungkin aspek ‘dalam’ ini yang acap kali bersifat subjektif, 
yang membuat para pemerhati sastra menganggapnya berat. 
Sesungguhnya mempelajari pendekatan ini dalam kritik sastra 
amat indah, karena dapat memahami sisi kedalaman jiwa manusia, 
jelas amat luas dan amat dalam. Makna interpretatifnya terbuka 
lebar. Selanjutnya, Wiyatmi (2011) menegaskan pendekatan 
psikologi sastra merupakan pendekatan sastra yang bersifat 
interdisipliner, karena memahami dan mendekati sastra dengan 
menggunakan berbagai konsep dan kerangka teori yang ada dalam 
psikologi. Minderop (2013) menambahkan daya tarik pendekatan 
ini terletak pada masalah manusia yang melukiskan potret jiwa. 
Tidak hanya jiwa sendiri yang muncul dalam sastra, tetapi juga bisa 
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mewakili jiwa orang lain. Setiap pengarang kerap menambahkan 
pengalaman sendiri dalam karyanya dan pengalaman pengarang 
itu sering pula dialami oleh orang lain. 

Wellek dan Warren (1989) mengemukakan pendekatan 
psikologi sastra mempunyai empat kemungkinan definisi. Pertama, 
studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Kedua, 
studi proses kreatif. Ketiga, studi tipe dan hukum-hukum psikologi 
yang diterapkan pada karya sastra. Keempat, memelajari dampak 
sastra pada pembaca. Kemungkinan definisi yang pertama dan 
kedua merupakan bagian dari pendekatan psikologi seni, dengan 
fokus pada pengarang dan proses kreatifnya. Kemungkinan definisi 
ketiga terfokus pada karya sastra yang didekati dengan hukum-
hukum psikologi. Kemungkinan definisi keempat terfokus pada 
pembaca yang ketika membaca dan menginterpretasikan karya 
sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan.  

Menurut Jefferson (dalam Winarni, 2009), ada delapan hal 
yang harus diperhatikan pendekatan psikologi sastra dalam kritik 
sastra. Pertama, karya sastra mempunyai persamaan dengan 
khayalan dan dianggap sebagai hasil dari pengarang yang berada 
dalam kejiwaan yang setengah sadar. Kedua, tokoh dalam karya 
sastra diasumsikan seolah-olah makhluk yang benar-benar 
hidup dalam khayalan, dan mempunyai kompleksitasnya sendiri. 
Psikoanalisis ingin mengangkat kompleksitas kejiwaan tokoh-
tokoh itu melalui konsep id, ego, dan superego yang ditawarkan 
oleh Sigmund Freud. Ketiga, penafsiran terhadap karya sastra 
dilaksanakan melalui simbol atau tanda-tanda bahasa, dan dalam 
tataran secara keseluruhan. Keempat, yang diutamakan adalah 
pengalaman bawah sadar, yang sering menimbulkan konflik dalam 
tokoh-tokohnya. Kelima, teks sastra dianggap sama dengan mimpi, 
dan dengan mengkaji perjalanan peristiwa dalam karya sastra itu 
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dapat disingkapi dengan psikologi penciptanya. Keenam, adegan 
atau konflik dalam karya sastra adalah sama dengan permufakatan 
antara pengarang dan pembaca. Untuk itu perlu dicari identitas 
kemufakatan itu, yakni sesuatu yang memang ingin dibaca atau 
diketahui oleh pembaca. Ketujuh, pembacaan karya sastra adalah 
pengambilan makna karya sastra itu. Dalam proses ini berlaku 
subjektivitas pembaca. Oleh sebab itu, munculnya perbedaan-
perbedaan makna, merupakan hal yang wajar dalam analisis 
dengan pendekatan psikologi sastra. Selain itu, makna tersirat 
berbeda dengan makna tersurat. Kedelapan, psikoanalisis melihat 
peran antara pengarang, pembaca, dan teks. Di sini yang menjadi 
titik temu peran itu adalah dalam kisah, atau penyampaian cerita. 
Psikoanalisis melalui peran itu, ingin mengetahui bagaimana 
hubungan masa lampau dengan masa kini. Ketujuh, karya sastra 
yang bermutu menurut pendekatan psikologi sastra adalah 
yang mampu menyajikan simbol-simbol, wawasan, perlambang 
yang bersifat universal yang dikaitkan dengan mitologi, 
metafora, kepercayaan, tradisi moral, dan budaya; serta mampu 
menggambarkan kekalutan dan kekacauan batin manusia, seperti 
pada bagian keenam.

Hartoko (1986), menjelaskan bahwa selama ini perhatian 
kritikus sastra dalam menggunakan pendekatan psikologi sastra 
selalu diarahkan kepada psikologi pengarang, pembaca, atau 
kepada teks sastra. Sampai sekarang pendekatan psikologi sastra 
didefinisikan sebagai pendekatan sastra terhadap pengarang 
dan proses penciptaan. Secara teoretis, melalui pendekatan ini 
dapat dipelajari hubungan antara kreativitas dan produksi karya 
sastra. Secara konkret interaksi antara hidup seorang pengarang 
dan karyanya (biografi), atau secara lebih umum adalah struktur 
kepribadian pengarang. 
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7. Pendekatan Antropologi Sastra

Menurut Ratna (2011), pendekatan antropologi sastra 
merupakan pendekatan interdisiplin yang menggabungkan hakikat 
karya sastra dengan antropologi. Pendekatan ini memiliki potensi 
maksimal untuk mengungkap berbagai permasalahan, khususnya 
dalam kaitannya dengan kearifan lokal, mitos, sistem religi, dan 
berbagai permasalahan kebudayaan lain. Ada tiga alasan yang 
dapat menopang keberlangsungan pendekatan ini. Pertama, kedua 
disiplin ilmu, yakni antropologi, khususnya antropologi budaya dan 
sastra sama-sama yang mempermasalahkan sistem simbol secara 
intensif, khususnya sistem simbol bahasa. Kedua, disiplin ilmu 
tersebut mempermasalahkan relevansi manusia, sebagai manusia 
budaya. Ketiga, kedua disiplin ilmu itu mempermasalahkan 
sekaligus mengklaim tradisi lisan sebagai wilayah kajian masing-
masing. Artinya, minimal antara antropologi dan sastra memiliki 
tiga wilayah masing-masing yakni sistem simbol, manusia 
berbudaya, dan tradisi lisan. Ciri-ciri yang dimaksudkan harus 
dipecahkan secara bersama-sama dan saling melengkapi.

Bernard (dalam Endraswara, 2013) mengatakan pendekatan 
antropologi sastra lebih bersumber pada tiga hal, yakni manusia 
atau orang, artikel tentang sastra, dan bibliografi. Tiga sumber 
data tersebut sering dijadikan pijakan kritikus sastra untuk 
mengungkap makna di balik karya sastra. Tiga sumber data 
tersebut dipandang sebagai documentation resources. Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa karya sastra sebenarnya juga 
merupakan sumber informasi.

Menurut Endraswara (2013), kritik sastra dengan 
menggunakan pendekatan antropologi sastra dapat memfokuskan 
pada enam hal berikut. Pertama, kebiasaan-kebiasaan masa 
lampau yang berulang-ulang masih dilakukan dalam sebuah cipta 
sastra. Kebiasaan leluhur melakukan semedi, melantunkan pantun, 
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mengucapkan mantra-mantra, dan sejenisnya menjadi fokus 
perhatian kritik sastra dengan pendekatan ini. Kedua, kritikus akan 
mengungkap akar tradisi atau subkultur serta kepercayaan seorang 
penulis yang terpantul dalam karya sastra. Dalam kaitan ini, tema-
tema tradisional yang diwariskan turun-temurun akan menjadi 
perhatian tersendiri. Ketiga, analisis juga dapat diarahkan pada 
aspek penikmat sastra etnografis, mengapa mereka sangat taat 
menjalankan pesan-pesan yang ada dalam karya sastra. Misalkan 
saja, mengapa orang Jawa taat menjalankan pepali yang termuat 
dalam Pepali Ki Ageng Sela. Keempat, kritikus juga memperhatikan 
bagaimana proses pewarisan sastra tradisional dari waktu ke 
waktu. Kelima, analisis diarahkan pada unsur-unsur etnografis 
atau budaya masyarakat yang mengitari karya sastra tersebut. 
Keenam, perlu dilakukan analisis terhadap simbol-simbol mitologi 
dan pola piker masyarakat pengagumnya. Misalkan, kritikus dapat 
menganalisis mitos Nyi Lara Kidul yang terkenal sampai sekarang.

8. Pendekatan Ekologi Sastra

Menurut Greg Garrad (dalam Rahayu, 2015), pendekatan 
ekologi sastra dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang 
mengeksplorasi cara-cara mengenai bagaimana kita membayangkan 
dan menggambarkan hubungan antara manusia dan lingkungan 
dalam segala bidang produk budaya. Pendekatan ini diilhami 
oleh sikap kritis dari gerakan-gerakan peduli lingkungan modern. 
Dalam hal ini, Greg Garrad menelusuri perkembangan gerakan itu 
dan mengeksplorasi konsep-konsep yang terkait tentang kritik 
sastra ekologi sebagai berikut: pencemaran (pollution), hutan 
belantara (wilderness), bencana (apocalypse), perumahan atau 
tempat tinggal (dwelling), binatang (animals), dan bumi (earth).

Selanjutnya, Glen A. Love (dalam Rahayu, 2015) 
menambahkan pendekatan ekologi sastra sebagai pendekatan 
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yang menghubungkan karya sastra dengan lingkungan fisik, 
pertumbuhan populasi, hilangnya hutan belantara dan liar, 
punahnya spesies dengan cepat, serta peningkatan kontaminasi 
udara, air, tanah di bumi. Pendekatan ini memberikan perhatian 
terhadap hubungan timbal balik antara karya sastra dengan 
lingkungan hidup, termasuk hubungan dengan realitas sosial dan 
fisik, yang biasanya menjadi perhatian ekologi. Dengan demikian, 
dapat dikatakan bahwa melalui pendekatan ini akan dijelaskan 
bagaimana alam, lingkungan hidup dengan berbagai persoalannya 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam karya sastra. Dalam 
hal ini, alam dan lingkungan hidup, tidak hanya dipahami sebagai 
latar tempat dan suasana, tetapi juga merupakan aspek yang ikut 
membangun estetika karya sastra.

Selanjutnya, Dana Philips (dalam Rahayu, 2015) menemukan 
beberapa kriteria yang layak dikategorikan sebagai sastra 
hijau pada karya sastra prosa fiksi dan puisi berdasarkan hasil 
penelitiannya di antaranya bahasa yang digunakan banyak 
mengandung diksi ekologi, isi karya dilandasi rasa cinta pada bumi, 
rasa kepedihan pada bumi yang hancur, ungkapan kegelisahan 
dalam menyingkapi penghancuran bumi, melawan ketidakadilan 
atas perlakuan sewenang-wenang terhadap bumi dan isinya 
(pohon, tambang, air, udara, serta manusia sebagai penghuninya), 
ide pembebasan bumi dari kehancuran dan implementasinya. Jadi 
tidak hanya berupa satire, melainkan harus ada aksi melalui ide-
ide yang dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap masyarakat 
terhadap penghancuran bumi. Sastra hijau memiliki visi dan misi 
penyadaran dan pencerahan yang diharapkan dapat mengubah 
gaya hidup perusak menjadi pemelihara yang merawat bumi (go 
green) (dalam Rahayu, 2015).
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9. Pendekatan Feminis

Pendekatan feminis dalam kritik sastra sering disebut 
dengan kritik sastra feminis. Sugihastuti (2002) berpendapat 
bahwa feminisme adalah gerakan persamaan antara laki-laki dan 
perempuan dalam segala bidang, baik politik, ekonomi, pendidikan, 
sosial, dan kegiatan terorganisasi yang mempertahankan hak-hak 
serta kepentingan perempuan. Selain itu, menurut Sugihastuti 
(2002) feminisme merupakan kesadaran akan penindasan dan 
pemerasan terhadap perempuan di dalam masyarakat, baik di 
tempat kerja atau rumah tangga.

Feminisme tidak bisa disamakan dengan emansipasi. 
Menurut Sofia dan Sugihastuti (dalam Sugihastuti dan Itsna Hadi 
Septiawan, 2007), emansipasi lebih menekankan pada partisipasi 
perempuan dalam pembangunan tanpa mempersoalkan hak serta 
kepentingan mereka yang dinilai tidak adil, sedangkan feminisme 
memandang perempuan memiliki aktivitas dan inisiatif sendiri 
untuk mempergunakan hak dan kepentingan tersebut dalam 
berbagai gerakan. Sholwalter (dalam Sugihastuti dan Suharto, 
2005) menyatakan bahwa dalam ilmu sastra, feminisme ini 
berhubungan dengan kritik sastra feminis, yakni kritik sastra yang 
mengarahkan fokus analisisnya pada perempuan. Jika selama ini 
dianggap dengan sendirinya bahwa yang mewakili pembaca dan 
pencipta dalam sastra Barat ialah laki-laki, kritik sastra feminis 
menunjukkan perempuan membawa persepsi dan harapan ke 
dalam pengalaman sastranya.

Dalam laman https://pusatbahasaalazhar.wordpress.com, 
disampaikan bahwa feminis sebagai kajian sosial banyak yang 
melibatkan kelompok-kelompok perempuan yang tertindas, 
utamanya tertindas oleh budaya patriarki. Feminisme berupa 
gerakan kaum perempuan untuk memperoleh otonomi atau 
kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Berupa gerakan 
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emansipasi perempuan, yakni proses pelepasan diri dari 
kedudukan sosial ekonomi yang rendah, yang mengekang untuk 
maju. Feminisme bukan merupakan upaya pemberontakan 
terhadap laki-laki, bukan upaya melawan pranata sosial, budaya 
seperti perkawinan, rumah tangga, maupun bidang publik. 
Kaum perempuan pada intinya tidak mau dinomorduakan dan 
dimarginalkan.

Endraswara (2013) menyebutkan ada lima hal yang menjadi 
sasaran kritik sastra feminis. Pertama, mengungkap karya-karya 
penulis perempuan masa lalu dan masa kini. Kedua, mengungkap 
berbagai tekanan pada tokoh perempuan dalam karya sastra 
yang ditulis oleh pengarang laki-laki. Ketiga, mengungkap 
ideologi pengarang perempuan dan laki-laki, bagaimana mereka 
memandang diri sendiri dalam kehidupan nyata. Keempat, 
mengkaji aspek ginokritik, memahami proses kreatif kaum feminis. 
Kelima, mengungkap aspek psikoanalisis feminis, mengapa 
perempuan lebih suka hal yang halus, emosional, penuh kasih, dan 
lain sebagainya.

Menurut Tuloli (2000), semua karya sastra yang menampilkan 
tokoh perempuan pada umumnya, baik dalam ragam fiksi maupun 
puisi, dapat didekati dengan pendekatan feminis. Dalam hal ini, 
yang difokuskan dalam hubungan dengan tokoh perempuan 
adalah empat hal. Pertama, peranan tokoh perempuan dalam karya 
sastra itu baik sebagai tokoh protagonis maupun tokoh antagonis, 
atau tokoh bawahan. Kedua, hubungan tokoh perempuan dengan 
tokoh-tokoh lainnya, yaitu tokoh dan tokoh perempuan lain. Ketiga, 
perwatakkan tokoh perempuan, cita-citanya, tingkah lakunya, 
perkataannya, dan pandangannya tentang dunia dan kehidupan. 
Keempat, sikap penulis pengarang perempuan dan pengarang 
laki-laki terhadap tokoh perempuan.
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Selden (1991) berpandangan kritik sastra dengan 
pendekatan feminis dapat difokuskan pada dua hal. Pertama, 
bagaimana pandangan laki-laki terhadap perempuan. Kedua, 
bagaimana sikap perempuan dalam membatasi dirinya. Dua hal 
tersebut dapat diklasifikasikan menjadi lima hal. Pertama, biologi, 
sering menempatkan perempuan lebih inferior, lembut, lemah, 
dan rendah. Kedua, pengalaman, seringkali perempuan hanya 
dipandang memiliki pengalaman terbatas, masalah menstruasi, 
melahirkan, menyusui, dan sebagainya. Ketiga, wacana, biasanya 
perempuan lebih rendah penguasaan bahasa, sedangkan laki-laki 
memiliki “tuntutan kuat”. Akibat dari semua ini, akan menimbulkan 
stereotip yang negatif pada diri perempuan, perempuan diposisikan 
hanya sekadar “kanca wingking”. Keempat, proses ketidaksadaran, 
secara diam-diam penulis feminis telah meruntuhkan otoritas 
laki-laki. Seksualitas perempuan bersifat revolusioner, subversif, 
beragam, dan terbuka. Namun demikian, hal ini masih kurang 
disadari oleh laki-laki. Kelima, pengarang feminis biasanya sering 
menghadirkan tuntutan sosial dan ekonomi yang berbeda dengan 
laki-laki. Dari berbagai fokus tersebut, maka kritikus sastra yang 
berhaluan feminis dapat memusatkan pada beberapa pilihan saja 
agar lebih mendalam.

Sugihastuti dan Suharto (2005) menambahkan dalam kritik 
sastra feminis, konsep-konsep gender digunakan sebagai dasar 
analisis. Ada lima konsep analisis gender yang disampaikan. 
Pertama, perbedaan gender ialah perbedaan dari atribut-atribut 
sosial, karakteristik, perilaku, penampilan, cara berpakaian, 
peranan. Kedua, kesenjangan gender adalah perbedaan dalam 
hak berpolitik, memberikan suara, bersikap antara laki-laki 
dan perempuan. Ketiga, genderzation ialah pengacauan konsep 
pada upaya menempatkan jenis kelamin pada pusat perhatian 
identitas diri dan pandangan dari dan terhadap orang lain. 
Keempat, identitas gender ialah gambaran tentang jenis kelamin 
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yang seharusnya dimiliki dan ditampilkan oleh tokoh yang 
bersangkutan. Kelima, gender role ialah peranan perempuan atau 
laki-laki yang diaplikasikan secara nyata.

Dengan meminjam istilah Culler, Endraswara (2013) 
menjelaskan untuk memahami karya sastra dengan pendekatan 
feminis, kritikus perlu membaca teks sebagai perempuan (reading 
a woman). Membaca sebagai perempuan akan lebih demokratis 
dan tidak berpihak pada laki-laki ataupun perempuan. Dalam 
hal ini, kritikus akan menemukan diegesis dan mimesis dalam 
teks sastra. Diegesis adalah segala peristiwa yang dilaporkan atau 
dikisahkan, sedangkan mimesis dalam hal ini adalah hal-hal yang 
diperagakan atau dipertunjukkan. Baik diegesis ataupun mimesis 
adalah sekuen-sekuen teks yang dapat dipahami oleh pembaca.

10. Pendekatan Resepsi

Menurut Junus (1985), pendekatan resepsi sastra merupakan 
pendekatan di mana pembaca memberikan makna terhadap karya 
sastra yang dibacanya, sehingga dapat memberikan reaksi atau 
tanggapan terhadapnya. Tanggapan itu mungkin dapat bersifat 
pasif, yakni bagaimana seorang pembaca dapat memahami karya 
itu, atau dapat melihat hakikat estetika yang ada di dalamnya. Selain 
dapat bersifat pasif, tanggapan itu juga bisa bersifat aktif. Artinya, 
bagaimana ia dapat merealisasikannya, sehingga mempunyai 
peluang dan lahan yang luas dengan berbagai kemungkinan 
penggunaan.

Dalam pendekatan resepsi, Junus (1985) menjelaskan ada 
asumsi bahwa ada suatu arti atau makna tertentu dalam karya 
sastra yang muncul pada suatu masa dan lokasi tertentu. Hal 
ini disebabkan oleh adanya suatu latar belakang pemikiran 
tertentu pada masa itu yang menjadi pedoman bagi orang yang 
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memahaminya. Dengan begitu, suatu karya akan mempunyai nilai 
lampau (past significance) dan makna kini (present meaning). 
Adanya fenomena ini dapat memungkinkan untuk menciptakan 
suatu suasana penerimaan tertentu berdasarkan ideologi tertentu 
atau suatu penerimaan model.

Luxemburg (1982) menambahkan kritik sastra dengan 
menggunakan pendekatan resepsi dapat dibedakan menjadi dua, 
yakni sejarah resepsi dan analisis terhadap orang-orang sezaman. 
Sejarah resepsi memfokuskan bagaimana sebuah teks atau 
sekelompok teks sejak diterbitkannya, diterima, dan bagaimana 
reaksi para pembaca atau sekelompok pembaca terhadap teks 
tersebut. Dengan demikian, pendekatan resepsi merupakan proses 
pemaknaan karya sastra oleh pembaca, sehingga dapat mereaksi 
atau menanggapi karya sastra itu. Dengan perkataan lain, resepsi 
dapat didefinisikan sebagai reaksi pembaca terhadap sebuah teks. 
Dalam hal ini, peranan pembaca menjadi vital karena orientasi 
terhadap teks dan pembaca menjadi pondasi utamanya.

Berdasarkan uraian di depan, pendekatan resepsi sastra 
dalam kritik sastra dapat dilakukan dengan dua metode. Pertama, 
metode resepsi sinkronik. Artinya, pendekatan resepsi dengan 
menggunakan tanggapan pembaca sezaman, yakni pembaca yang 
digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. 
Cara yang bisa dilakukan yakni dengan menganalisis tanggapan 
pembaca sezaman dengan menggunakan teknik wawancara dan 
teknik kuisioner. Dengan demikian, pendekatan dengan metode ini 
bisa dikategorikan menjadi kritik sastra eksperimental. 

Pendekatan dengan metode ini jarang yang menggunakan, 
karena sukar dalam pelaksanaannya. Menurut Abdullah (dalam 
Jabrohim, 2011), beberapa kendala yang dimaksud banyak 
ditemukan di lapangan. Kritik sastra ini menjadi sangat rumit, 
terutama dalam hal pemilihan responden, pemilihan teks sastra, 
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dan pemilihan teori. Hal ini yang menyebabkan masih jarang kritik 
sastra yang menggunakan metode ini, khususnya oleh akademikus 
sastra ataupun mahasiswa yang mendalami ilmu sastra. 

Kedua, metode resepsi diakronik. Artinya, pendekatan resepsi 
dengan menggunakan tanggapan-tanggapan pembaca dalam 
beberapa periode, tetapi periode waktu yang dimaksud masih 
berada dalam satu rentang waktu. Bentuk tanggapan-tanggapan 
pembaca dalam beberapa periode dapat berupa kritik sastra atas 
karya sastra yang dibacanya, ataupun dari teks-teks yang muncul 
setelah karya sastra yang dimaksud. Secara umum, metode ini 
dilakukan atas tanggapan pembaca yang berupa kritik sastra baik 
yang termuat dalam media massa ataupun dalam jurnal ilmiah. 

11. Pendekatan Semiotik

Menurut Wardoyo (2005), pendekatan semiotik adalah 
pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai 
tanda, dan bagaimana berbagai tanda tersebut tersusun dalam 
suatu teks dan menghasilkan makna. Untuk bisa mengidentifikasi 
sebuah tanda, maka harus memahami yang dimaksud dengan 
sebuah tanda. Dalam semiotik, tanda-tanda (signs) dapat berupa 
kata-kata atau gambar-gambar yang bisa menghasilkan makna. 
Setiap tanda terdiri dari suatu penanda (signifier) yang berwujud 
materi tanda tersebut, dan petanda (signified) yakni konsep yang 
diwakili penanda tadi. 

Wardoyo (2005) memberikan contoh, apabila seseorang 
melihat rangkaian huruf ‘b-a-b-i’, maka ia membacanya sebagai kata 
‘babi’. Baginya, kata ‘babi’ merupakan tanda (sign) yang terdiri dari 
unsur penanda/ujud kata tersebut (signifier) dan unsur petanda 
(signified) yang sudah dibumbui mental concept ‘kebabian’ yang 
dimilikinya jenis binatang tersebut. Kaitan antara mental concept 
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‘kebabian’ yang dimilikinya dan realitas fisik binatang ‘babi’ 
merupakan bagian penting dalam proses pemaknaan, yakni proses 
dengan mana ia membangun makna ‘babi’. Proses pemaknaan ini 
sangat penting dalam menggali makna, karena sebagai seorang 
penggemar masakan Cina, Wardoyo (2005) mental concept-nya 
tentang ‘babi’ ternyata berlainan dengan rekannya yang beragama 
Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan proses pemaknaan bisa 
menghasilkan makna yang berbeda bagi orang yang berbeda 
pula. Perbedaan ini bergantung pada mental concept yang dimiliki 
seseorang tentang tanda yang dihadapinya. Hal ini dipertegas oleh 
Piaget (dalam Wardoyo, 2005), bahwa fenomena ini sungguh cocok 
sekali bagi proses tafsir sastra, karena pada hakikatnya sebuah 
teks tidak terbatas pada suatu tafsir tunggal belaka. Selanjutnya, 
setelah mendapat gambaran apa yang dinamakan dengan tanda 
(sign) dan bagaimana sebuah tanda (sign) terbangun maknanya 
oleh pemaknaan yang terjadi antara sebuah penanda (signifier) 
dan petanda (signified), maka langkah berikutnya adalah melihat 
jenis-jenis tanda (signs) apa saja yang mungkin ada (Wardoyo, 
2005).

Berdasarkan gagasan-gagasan Peirce (dalam Wardoyo, 2005), 
jenis-jenis tanda (signs) dibedakan menjadi tiga. Pertama, ikon 
(iconic) adalah tanda yang serupa dengan yang ditandai (misalnya 
foto, foto ronsen, diagram, peta). Kedua, simbol (symbolic) adalah 
tanda yang tidak serupa dengan yang ditandai tetapi arbitrer dan 
murni konvensional (misalnya kata stop atau lampu merah lalu 
lintas). Ketiga, indek (indexial) adalah tanda yang bersifat terkait 
secara otomatis dalam suatu hal (eksistensial atau kausal) dengan 
yang ditandai (misalnya asap menandakan api, ketukan pintu 
menandakan tamu, bersin menandakan flu, dan seterusnya). 

Ketiga jenis tanda-tanda (signs) ini tidak perlu terpisah 
antara yang satu dengan yang lain, sesuatu bisa berupa ikon, 
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indek, dan simbol, atau kombinasi dari ketiganya. Oleh karena 
itu, penanda utama (primary signifier) dalam film, novel, drama, 
atau cerpen dapat ditentukan dari banyaknya tanda-tanda (signs) 
yang terkandung di dalamnya. Penanda utama (primary signifier) 
tersebut mungkin dapat berupa sebuah ikon, indek, atau simbol, 
atau ketiga-tiganya (Wardoyo, 2005).

Untuk memahami karya sastra dengan pendekatan semiotik, 
setiap orang dapat menggunakan kombinasi pendekatan semiotik 
yang paling sesuai. Dalam hal ini, Wardoyo (2005) menawarkan 
empat langkah untuk dapat memahami karya sastra dengan 
pendekatan ini. Pertama, mencari signifier atau penanda utama 
yang dapat merepresentasikan seluruh inti karya sastra. Kedua, 
membuat analisis sintagmatik-paradigmatik untuk mencari 
secara detil pendukung signifier utama. Dalam melakukan 
analisis paradigmatik dapat diterapkan sebuah oposisi biner yang 
seirama dengan signifier utama. Ketiga, untuk mendukung lebih 
lanjut signifier utama dapat diterapkan dalam langkah pertama 
yang dilengkapi dengan analisis sintagmatik. Selain itu, fungsi 
analisis sintagmatik adalah untuk mencari kaitan antara sekian 
banyak paradigmatik yang muncul dalam karya sastra. Keempat, 
melakukan analisis sintagmatik.

Dalam hal ini, untuk menerapkan pendekatan semiotik 
yang ditawarkan oleh Wardoyo (2005), Ambarini AS dan Nazia 
Maharani Umaya (2010) mencoba menerapkan pada novel Bekisar 
Merah karya Ahmad Tohari. Pertama, menemukan signifier utama, 
dengan menemukan suatu peristiwa atau suatu bagian cerita 
yang dijadikan representasi inti dari seluruh peristiwa dalam 
cerita. Dari judul novel ini menunjukkan adanya seekor bekisar 
yang merupakan signifier utama yang dapat ditafsirkan sebagai 
seekor unggas blasteran yang dipelihara oleh kalangan orang kaya. 
Hal tersebut merepresentasikan inti seluruh cerita dalam novel 
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tersebut. Tokoh Lasi yang merupakan anak blasteran dari Jepang 
dan Jawa, menjadi perempuan simpanan orang-orang berduit, 
seperti Handarbeni dan Bambung yang menganggap Lasi sebagai 
hiasan. Analisis sintagmatik untuk mencari detil pendukung 
signifier utama. Dalam novel Bekisar Merah diambil ancangan 
paradigmatik dengan menetapkan oposisi biner yang seirama 
dengan signifier utama, contoh pada skema analisis sintagmatik 
berikut.

sintagmatik

barang dagangan pembeli barang
perempuan

tertindas

dijual

laki-laki

menindas

membeli
     paradigmatik

Setelah selesai melakukan analisis paradigmatik, kemudian 
dipadukan dengan analisis sintagmatik. Inti tematik dalam 
novel Bekisar Merah karya Ahmad Tohari adalah kisah seorang 
perempuan yang diperdagangkan kepada laki-laki untuk dijadikan 
hiasan, melalui oposisi antara barang dagangan dan pembeli 
barang. Secara paradigmatik, pembeli barang diasosiasikan 
dengan paduan seorang laki-laki yang menindas karena sudah 
membeli, sedangkan barang dagangan diasosiasikan dengan 
paduan perempuan yang tertindas karena sudah dijual. 

12. Pendekatan Intertekstual

Dalam laman https://id.m.wikipedia.org/wiki/, disampaikan 
pendekatan intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk 
memahami sebuah teks sastra sebagai sisipan dari teks-teks lain. 
Intertekstual dipahami sebagai proses untuk menghubungkan 
teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Dalam hal ini, 
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suatu teks tidak otonom, tetapi suatu teks disusun berdasarkan 
kutipan-kutipan atau sumber-sumber teks lain. Tokoh yang 
mengembangkan pendekatan ini adalah Julia Kristeva.

Ada dua alasan yang mendasari mengapa pendekatan 
intertekstual menganggap suatu teks tidak bisa berdiri sendiri. 
Pertama, pengarang sebuah teks merupakan pembaca sebelum ia 
penulis teks-teks. Artinya, teks yang ditulis tentunya dipengaruhi 
oleh teks-teks lain yang dibaca oleh sang pengarang. Dalam proses 
penulisan teks, pengarang menggunakan berbagai rujukan atau 
kutipan dari teks-teks yang telah ia baca. Kedua, sebuah teks 
tersedia melalui proses pencarian materi yang hendak ditulis. 
Dalam proses tersebut, ada pertentangan maupun penerimaan 
akan materi-materi yang ditemukan dalam teks-teks yang dibaca. 
Teks-teks yang mempengaruhi bisa jadi teks-teks yang ada 
sebelum teks ditulis atau teks-teks yang berada pada zaman teks 
ditulis. Pengaruh yang diberikan teks-teks lain bisa dalam bentuk 
gagasan, ucapan-ucapan lisan, gaya bahasa, dan lain-lain. Teks yang 
dimaksud dalam hal ini bukan hanya teks tertulis, tetapi juga teks 
yang tidak tertulis atau lisan seperti adat istiadat, kebudayaan, dan 
agama (lihat laman https://id.m.wikipedia.org/wiki/).

Selanjutnya, dalam laman tersebut juga disampaikan tentang 
tiga prinsip dasar pendekatan intertekstual yang digunakan dalam 
kritik sastra. Pertama, pendekatan intertekstual memandang 
bahwa suatu teks melalui sebuah proses pengolahan dari aspek 
luar maupun aspek dalam teks tersebut. Aspek luar merupakan 
aspek dari teks-teks lain yang mendukung teks yang telah ditulis, 
sedangkan aspek dalam merupakan pemahaman penulis yang juga 
didasarkan pada proses pembacaan berbagai teks. Kedua, sebuah 
teks juga tidak dapat dipisahkan dari motif penulis. Teks-teks 
lain yang menjadi sumber terbentuk sebuah teks yang disaring 
berdasarkan motif penulis. Ketiga, intertekstualitas juga melihat 
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bahwa teks dibentuk berdasarkan sumber tertulis maupun sumber 
nontertulis. 

13. Pendekatan Stilistika

Fokus utama yang menjadi sasaran objek dalam pendekatan 
stilistika adalah bahasa, karena bahasa yang digunakan 
dalam karya sastra itu mempunyai kaitan dengan sastrawan. 
Sastrawanlah yang menggerakkan kemampuan dan kreatifitasnya 
masing-masing untuk menciptakan sebuah karya. Dalam hal ini, 
dapat dikatakan bahwa pendekatan resepsi merupakan salah satu 
pendekatan dalam kritik sastra yang menitikberatkan penilaian 
terhadap karya sastra dilihat dari segi kebahasaannya (lihat laman 
https://jiwajawajawi.wordpress).

Dalam laman https://jiwajawajawi.wordpress, disebutkan 
ada lima prinsip dasar yang dimiliki oleh pendekatan stilistika. 
Lima prinsip dasar tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-
beda. Agar bisa membedakan antara satu prinsip dengan prinsip 
yang lain, maka perhatikanlah penjelasan berikut. Prinsip pertama, 
pendekatan stilistika memberikan perhatian utama terhadap 
representasi bahasa di dalam karya sastra. Representasi bahasa 
tersebut dapat berupa: (1) bentuk dan variasi kalimat, klausa, 
frasa, kata, bunyi, dan majas; (2) bentuk-bentuk penyimpangan 
dari struktur bahasa natural; (3) manipulasi bunyi, kata, ungkapan, 
frasa, kalimat, dan wacana dalam penciptaan gaya; (4) pilihan kata 
atau diksi yang tepat; (5) pencampuran berbagai gaya dalam suatu 
karya sastra; (6) analisis pemakaian kata dalam kalimat, kalimat 
dalam paragraf, dan paragraf dalam wacana; (7) pemakaian dialek 
daerah atau ragam bahasa nonformal; serta (8) aspek makna.

Prinsip kedua, pendekatan stilistika memberikan perhatian 
penuh kepada kemampuan dan kreativitas pengarang. Dengan 
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demikian, apabila mau menggunakan prinsip ini maka harus 
memperhatikan empat hal berikut: (1) memperhatikan ciri 
khas atau gaya personal pengarang; (2) memperhatikan corak 
dan pancaran bakat kepengarangan; (3) analisis ciri khas 
kepengarangan tersebut kemudian dikaitkan dengan kelompok 
pengarang pada periode tertentu; dan (4) analisis tersebut 
juga dapat dilakukan untuk melihat kemungkinan terjadinya 
perubahan gaya pada seseorang yang menjalankan profesi dalam 
jangka waktu yang panjang.

Prinsip ketiga, pendekatan stilistika juga memberikan 
perhatian terhadap analisis wacana. Dalam hal ini, ada lima hal yang 
harus diperhatikan: (1) dalam menganalisisnya, cukup yang hanya 
terkait dengan aspek pemakaian bahasa; (2) cara pengembangan 
narasi dalam fiksi; (3) cara pengembangan pola deskriptif dalam 
fiksi; (4) cara pengembangan baris dalam larik, khususnya larik 
dalam puisi; dan (5) hubungan antarkalimat dalam wacana. 
Prinsip keempat, pendekatan stilistika juga dikaitkan dengan 
analisis perwatakkan atau karakterisasi. Hal ini menjadi sangat 
vital karena bahasa mempunyai kaitan dengan karakter tokoh. 
Selain itu, perwatakan atau perilaku pengarang juga senantiasa 
terefleksikan dan tercermin dari bahasa yang digunakan.

Prinsip kelima, pendekatan stilistika juga terkait dengan 
pemahaman pembaca. Hal itu disebabkan adanya pandangan 
bahwa keberhasilan sebuah komunikasi tidak diukur dari segi 
pembicara atau sastrawan, tetapi diukur dari penerimaan khalayak 
pembaca. Bila terjadi kesukaran pemahaman pada pembaca, maka 
harus dicarikan faktor penyebabnya. Penerimaan pembaca yang 
terganggu mungkin disebabkan kelemahan pembaca itu sendiri 
atau mungkin terjadi karena kesalahan penulis dalam karyanya.

Selanjutnya, dalam laman https://jiwajawajawi.wordpress 
disampaikan tentang hal-hal yang dianalisis dengan menggunakan 
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pendekatan stilistika. Hal-hal tersebut dibedakan menjadi tujuh 
bagian. Pertama, analisis aspek bunyi dan fonem. Hal tersebut 
biasa dilakukan terhadap puisi yang banyak memanfaatkan 
bunyi-bunyi untuk mencapai keindahannya, serta dalam fiksi 
yang menggunakan permainan bunyi. Kedua, analisis pilihan kata. 
Pilihan kata yang tepat dengan pemakaian yang tepat memberi 
pengaruh yang besar terhadap penciptaan gaya dan keindahan 
gaya. Ketiga, analisis aspek kalimat. Dalam kaitan dengan kalimat, 
yang harus diperhatikan adalah penggunaan berbagai variasi 
kalimat dengan menyesuaikannya dengan suasana dan kondisi 
peristiwa. Begitu pula dengan aspek deviasi atau penyimpangan di 
dalamnya. Keempat, analisis aspek wacana. Sebelum menganalisis 
dari aspek wacana, perlu pemisahan antara wacana fiksi, wacana 
puisi, serta wacana drama. Sebab, ketiganya memiliki struktur fisik 
yang berbeda. Kelima, aspek semantik. Aspek semantik juga perlu 
dianalisis menggunakan pendekatan stilistika, sebab terkadang 
penggunaan bahasa di dalam karya sastra sukar dipahami atau 
ditangkap maknanya. Keenam, analisis unsur dramatisasi bahasa. 
Bahasa yang didramatisasi biasa dinamakan dengan bahasa 
figurative, bahasa kiasan, atau majas. Ketujuh, gaya personal 
pengarang atau penyair. Pengarang atau penyair merupakan pelaku 
utama terciptanya sebuah karya sastra. Apapun yang tampak 
dalam sebuah karya sastra, baik bentuk maupun isi, adalah buah 
tangan sastrawan. Bila sebuah karya sastra dinilai baik atau buruk, 
maka penilaian itu akan membias pada penulisnya.

Dengan demikian, hal-hal yang dianalisis dengan pendekatan 
stilistika dalam laman https://jiwajawajawi.wordpress dapat 
disimpulkan dapat bersifat fonologis (pola bunyi bahasa, mantra, 
rima), sintaksis (tipe struktur kalimat), leksikal (diksi, frekuensi 
penggunaan kelas kata tertentu), atau retoris (majas, citraan).
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14. Pendekatan Sastra Bandingan

Pendekatan sastra bandingan adalah pendekatan dalam ilmu 
sastra yang tidak dapat menghasilkan teori sendiri. Boleh dikatakan 
teori apapun bisa dimanfaatkan dengan pendekatan ini, sesuai 
dengan objek dan tujuannya. Metode utama yang digunakan dalam 
pendekatan ini adalah metode perbandingan (Damono, 2005). 
Menurut Remak (1990), sastra bandingan adalah pendekatan 
sastra di luar batas-batas sebuah negara dan pendekatan 
hubungan di antara sastra dengan bidang ilmu serta kepercayaan 
yang lain seperti seni, filsafat, sejarah, sains, agama, dan lain-lain. 
Ringkasnya, pendekatan ini dapat membandingkan sastra sebuah 
negara dengan sastra negara lain dan membandingkan sastra 
dengan bidang lain sebagai keseluruhan ungkapan kehidupan.

Hutomo (1993) meringkas pendefinisian pendekatan ini 
menjadi tiga. Pertama, sastra bandingan lama, yakni sastra 
bandingan yang menyangkut studi naskah (filologi). Kedua, sastra 
bandingan lisan, yakni sastra bandingan yang menyangkut teks-
teks lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut, dari satu generasi 
ke generasi, dan dari satu tempat ke tempat lain. Teks lisan ini 
dapat berupa tradisi lisan, tetapi dapat diungkapkan dalam bentuk 
sastra lisan (tradisi lisan yang berseni). Ketiga sastra bandingan 
modern, yakni sastra bandingan yang menyangkut teks sastra 
modern. 

Basnett (1993) mendefinisikan sastra bandingan sebagai studi 
teks lintas budaya yang berciri antardisiplin dan berkaitan dengan 
pola hubungan dalam kesusastraan lintas ruang dan waktu. Sesuai 
dengan definisi Basnett (1993) ini, maka sastra bandingan setidak-
tidaknya harus memiliki dua objek sastra yang dibandingkan. 
Dua objek karya sastra tersebut berlatar belakang budaya yang 
berbeda. Perbedaan latar belakang budaya itu dengan sendirinya 
juga berbeda dalam ruang dan waktu. Selain itu, perbedaan bahasa 
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juga menjadi prinsip utama dalam kritik sastra yang menggunakan 
pendekatan sastra bandingan.

Menurut Hutomo (1993), ada tujuh fokus utama yang menjadi 
prinsip pendekatan sastra bandingan. Pertama, membandingkan 
dua karya sastra dari dua negara yang bahasanya benar-benar 
berbeda. Kedua, membandingkan dari dua negara yang berbeda 
dalam bahasa yang sama, baik dalam situasi yang benar-benar 
sama maupun dalam bentuk dialek. Ketiga, membandingkan karya 
awal seorang pengarang di negara asalnya dengan karya setelah 
berpindah kewarganegaraannya. Keempat, membandingkan 
karya seorang pengarang yang telah menjadi warga suatu negara 
tertentu dengan karya seorang pengarang dari negara lain. Kelima, 
membandingkan karya seorang pengarang Indonesia dalam 
bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Keenam, membandingkan 
dua karya sastra dari dua orang pengarang berwarga negara 
Indonesia yang menulis dalam bahasa asing yang berbeda. Ketujuh, 
membandingkan karya sastra seorang pengarang yang berwarga 
negara asing di suatu negara dengan karya pengarang dari negara 
yang ditinggalinya (kedua karya sastra ini ditulis dalam bahasa 
yang sama). Basnett (1993) menambahkan bahwa karya sastra 
terjemahan juga bisa dibahas dengan menggunakan pendekatan 
sastra bandingan.

15. Pendekatan Alih Wahana

Pendekatan alih wahana adalah pendekatan dalam ilmu 
sastra yang memfokuskan diri pada perubahan dari satu jenis 
kesenian ke jenis kesenian lain. Karya sastra tidak hanya bisa 
dialihbahasakan yakni dialihkan dari satu bahasa ke bahasa lain, 
tetapi juga dialihwahanakan, yakni diubah menjadi jenis kesenian 
lain. Kegiatan di bidang ini akan menyadarkan kita bahwa sastra 
dapat bergerak ke sana kemari, berubah-ubah unsurnya agar bisa 
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sesuai dengan wahananya yang baru (Damono, 2011). Damono 
(2005) menyatakan bahwa karya sastra juga bisa diubah menjadi 
nyanyian dan lukisan, komik, novel grafis, atau sebaliknya. Di 
Indonesia telah dikenal istilah musikalisasi puisi, yakni usaha 
untuk mengubah puisi menjadi musik. Kegiatan semacam ini 
sudah sejak lama terjadi di mana-mana, baik yang menyangkut 
lagu populer maupun klasik. Sebagai lagu, ia termasuk seni musik 
yang nada-nadanya bisa saja dimainkan secara instrumental tanpa 
menyertakan liriknya. Sementara itu, lirik tersebut tetap saja 
berupa puisi jika dipisahkan dari lagunya. Penyaduran karya sastra 
ke bentuk yang berbeda dengan sumbernya, puisi menjadi prosa 
atau sebaliknya, dan selanjutnya tanpa mengadakan perubahan 
atas beberapa unsurnya seperti latar, penokohan, dan alur. Dalam 
sastra Jawa modern jenis kegiatan ini yang paling banyak dilakukan 
(Damono, 2005).

Damono (2012) mengungkapkan bahwa pendekatan alih 
wahana mencakup kegiatan pengalihbahasaan, penyaduran, dan 
pemindahan dari satu jenis kesenian ke dalam jenis kesenian 
lain. Wahana berarti kendaraan, jadi alih wahana adalah proses 
pengalihan dari satu jenis ‘kendaraan’ ke jenis ‘kendaraan’ lain. 
Sebagai ‘kendaraan’, suatu karya seni merupakan alat yang 
bisa mengalihkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. 
Wahana diartikan sebagai medium yang dipergunakan untuk 
mengungkapkan, mencapai, atau memamerkan gagasan atau 
perasaan. Jadi, pada intinya pengertian itu adalah pemindahan 
dan pengubahan. Dalam arti yang lebih luas, istilah ini bahkan juga 
bisa mencakup pengubahan dari berbagai jenis ilmu pengetahuan 
menjadi karya seni.

Ada dua konsep penting dalam hal ini. Pertama, wahana 
adalah medium yang dimanfaatkan atau dipergunakan untuk 
mengungkapkan sesuatu. Kedua, wahana adalah alat untuk 
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membawa atau memindahkan sesuatu dari satu tempat ke 
tempat lain. “Sesuatu” yang bisa dialihkan dapat berwujud ide 
atau gagasan, amanat, perasaan, atau sekadar suasana. Selama ini 
kita belajar bahwa masing-masing media berdiri sendiri dan bisa 
dipisah-pisahkan dari yang lain meskipun dalam kenyataannya 
media selalu hadir bersama-sama (Ellestrom dalam Damono, 
2012).

Damono mengatakan sesetia apapun hasil alih wahana 
pasti akan berlainan dengan aslinya. Berbagai jenis wahana bisa 
memuat kisah yang sama atau berbeda. Dalam masing-masing 
wahana kisah apapun tunduk pada keluasan atau keterbatasan 
masing-masing wahana. Kita harus mempertimbangkan itu jika 
menyiasati perpindahan tersebut, yang hampir selalu didasari 
gagasan atau ideologi yang berbeda-beda. Berbagai dorongan itu 
telah mengubah pesan yang sama dalam berbagai wahana atau 
malah melahirkan wahana baru untuk pesan yang sama yang tentu 
‘diboncengi’ oleh pesan jenis lain (Damono, 2012).

16. Pendekatan Poskolonial

Secara etimologi, “poskolonial” merupakan turunan dari 
kata “kolonial”. Istilah colony dalam bahasa Romawi berarti tanah 
pertanian atau pemukiman. Istilah ini mengacu pada orang-orang 
Romawi yang tinggal di negeri-negeri lain, akan tetapi masih 
sebagai warga negara Romawi. Dalam Oxford English Dictionary 
menjelaskan pengertian colony sebagai sebuah permukiman 
dalam sebuah negeri baru, sekelompok orang yang bermukim 
dalam sebuah lokasi baru dengan membentuk sebuah komunitas 
yang tunduk atau terhubung dengan negara asal mereka (Ratna, 
2008).
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Ratna (2008) mengatakan secara definitif, pendekatan 
poskolonial lahir sesudah kebanyakan negara-negara terjajah 
memperoleh kemerdekaannya. Pendekatan ini mencakup seluruh 
khazanah sastra nasional yang pernah mengalami kekuasaan 
imperial sejak awal kolonisasi hingga sekarang. Aschroft dkk. 
(2003) menawarkan dua model penting dalam pendekatan 
poskolonial untuk kritik sastra, yakni model “national” dan model 
“black writing”. Model “national” memusatkan perhatiannya pada 
hubungan antara negara dan bekas-bekas penjajahnya, sedangkan 
model “black writing” memusatkan perhatiannya pada karya-
karya yang mendasarkan dirinya pada etnisitas dibanding dengan 
nasionalitas. 

Selanjutnya, Aschroft dkk. (2003) menunjukkan sastra dan 
pendekatan poskolonial memiliki dua kata kunci, yakni dominasi-
subordinasi dan hibriditas-kreolisasi. Dominasi-subordinasi 
memiliki keterkaitan yang tidak hanya terjadi antarnegara atau 
antaretnis, tetapi juga terjadi di negara atau etnis itu sendiri. 
Aschroft dkk. (2003) mengatakan bahwa semua karya sastra 
yang mengandung nuansa poskolonial adalah cross-cultural, 
sehingga teks-teks poskolonial selalu merupakan sebuah bentuk 
yang kompleks dan bercampur, kolonialisme mengarahkan pada 
budaya hibridanisasi, yang mana hibridanisasi ini sebagai ciri 
utama masyarakat poskolonial.

Menurut Ratna (2008), ada beberapa alasan yang mendasari 
pendekatan poskolonial digunakan dalam kritik sastra. Pertama, 
sebagai gejala kultural, sastra menampilkan sistem komunikasi 
yang sangat kompleks, yang secara garis besar terjadi melalui 
segitiga antara pengarang, karya sastra, dan pembaca. Komunikasi 
ini sekaligus sebagai mediator antara masa lampau dengan 
masa sekarang. Kedua, karya sastra menampilkan berbagai 
problematika kehidupan, emosionalitas, dan intelektualitas, fiksi 
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dan fakta, karya sastra adalah masyarakat itu sendiri. Ketiga, karya 
sastra tidak terikat oleh ruang dan waktu, kontemporaritas adalah 
manifestasinya yang paling signifikan. Keempat, karya sastra 
adalah bahasa, sedangkan bahasa itu sendiri merupakan satu-
satunya cara mentransmisikan ideologi, yakni ideologi kolonial. 
Kelima, berbagai masalah yang dimaksudkan, dilukiskan secara 
simbolis, terselubung, sehingga tujuan-tujuan yang sesungguhnya 
tidak nampak. Karena alasan-alasan tersebutlah, karya sastra 
dapat didekati dengan menggunakan pendekatan poskolonial.

Menurut Endraswara (2003), ada empat perhatian dalam 
analisisnya saat akan didekati dengan pendekatan poskolonial. 
Pertama, refleksi sejarah kolonial tentang penjajahan dan 
penaklukkan fisik penjajah terhadap negara jajahannya. Sedangkan 
yang difokuskan adalah fenomena penjajahan yang dilakukan 
penjajah terhadap terjajah. Dengan demikian, objek yang layak 
disoroti adalah karya sastra yang memuat perjuangan kedudukan, 
keadilan, dan hukum terjajah atas penjajah. Kedua, refleksi 
ideologi sebagai bentuk penaklukkan kaum terjajah. Dalam hal ini, 
fokusnya terletak pada penjajahan ideologi, mental, dan perilaku, 
serta dampak-dampak kultural yang diakibatkan oleh bangsa 
penjajah terhadap bangsa terjajah. Ketiga, hegemoni kekuasaan 
penjajah terhadap terjajah. Dalam hal ini, fokusnya terletak pada 
penindasan majikan terhadap abdinya, atasan terhadap bawahan. 
Keempat, hegemoni aspek gender. Fokusnya terletak pada 
dominasi laki-laki atas perempuan.

17. Pendekatan New Historicism

Pendekatan new historicism merupakan pendekatan 
dalam kritik sastra yang menekankan keterkaitan teks sastra 
dengan berbagai kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang 
melingkunginya. Karya sastra dalam pendekatan ini tidak dapat 
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dilepaskan dari praksis-praksis sosial, ekonomi, dan politik karena 
ikut mengambil bagian di dalamnya (Budianta, 2006). Menurut 
Greenblatt (dalam Budianta, 2006), pendekatan new historicism 
menawarkan pembaharuan dalam melihat hubungan antara 
sastra dengan sejarah. Sastra dalam hal ini tidak hanya dilihat 
sebagai cermin yang secara transparan dan pasif merefleksikan 
budaya masyarakatnya, tetapi sastra juga ikut membangun, 
mengartikulasikan dan mereproduksi konvensi, norma, dan 
nilai-nilai budaya melalui tindak verbal dan imajinasi kreatifnya. 
Budianta (2006) menambahkan bahwa pendekatan ini memandang 
sejarah atau dunia yang diacu oleh karya sastra bukan sekadar 
latar belakang yang koheren dan menyatu yang dengan transparan 
dapat diakses. Kenyataan sejarah tidak lagi tunggal dan absolut, 
tetapi terdiri dari berbagai macam versi yang penuh kontradiksi, 
keterputusan, pluralitas, dan keragaman. Jadi, kaitan antara 
sejarah dan sastra adalah kaitan intertekstual antara berbagai teks 
(fiksi maupun faktual) yang direproduksi pada kurun waktu yang 
sama atau berbeda.

Menurut Barry (2010), pendekatan ini melakukan pembacaan 
paralel terhadap teks sastra dan nonsastra yang berasal dari 
periode sejarah yang sama. Dalam hal ini peristiwa sejarah yang 
tergambar dalam teks sastra harus dibaca sejarah paralel dengan 
peristiwa sejarah yang dicatat dalam teks-teks sejarah. Kedua 
teks tersebut diberikan porsi yang sama dan secara konstan 
saling menginformasikan dan mempertanyakan satu sama lain. 
Dalam praktiknya, pendekatan ini menempatkan teks sastra 
dalam kerangka teks nonsastra. Dokumen-dokumen sejarah tidak 
disubordinasikan sebagai konteks, melainkan dianalisis sebagai 
teks tersendiri dan disebut sebagai ko-teks, bukan konteks. Teks 
dan ko-teks yang digunakan akan dilihat sebagai ekspresi momen 
sejarah yang sama dan ditafsirkan sesuai itu (Barry, 2010). Artika 
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(2015) menambahkan bahwa pendekatan ini tidak menilai produk 
budaya (tinggi-rendah), (sastra-nonsastra), (serius-populer), 
melainkan untuk menunjukkan bagaimana berbagai ragam teks 
saling terkait dengan persoalan zamannya karena sastra dan 
sejarah seperti jejaring teks dan bukan pendulum. 

18. Pendekatan Realisme Magis

Menurut Wendi B. Faris (dalam Mulia, 2016), pendekatan 
realisme magis adalah pendekatan yang digunakan dalam kritik 
sastra yang memfokuskan pada segala citra dan pengertian yang 
bersifat magis, mistis, ataupun “irrasional” yang bersumber 
dari karya-karya mitologis, dongeng, legenda yang hidup secara 
tradisional dalam kesusastraan modern. Untuk mengetahui 
bagaimana suatu teks terlihat sebagai karya yang bernuansa 
realisme magis, menurut Faris, tidak hanya melihat adanya 
hal magis yang diangkat berdasarkan mitos serta legenda dari 
kebudayaan tertentu saja, tetapi juga adanya lima karakteristik fiksi 
realisme magis yang tampak di dalam teksnya. Faris menambahkan 
lima karakteristik itu nantinya akan memperlihatkan bagaimana 
model narasi realisme magis yang terlihat pada suatu teks sastra.

Berikut ini karakteristik realisme magis menurut Wendi 
B. Faris (dalam laman https://miskinlogika.wordpress.com). 
Pertama, irreducible element (elemen yang tak tereduksi yang 
menyangkut hal-hal magis). Artinya, sesuatu yang tidak bisa 
dijelaskan dengan hukum-hukum semesta yang sudah diformulasi 
oleh pemikiran-pemikiran empiris, seperti logika dan pengetahuan 
umum atau keyakinan yang dianut. Kedua, phenomenal world 
(dunia yang fenomenal yang mencegah hal magis menuju dunia 
fantasi). Ketiga, unsettling doubt (keraguan yang tak terselesaikan 
yang terjadi ketika akan mengooptasi teks ke dalam elemen yang tak 
tereduksi). Artinya, ada keraguan ketika membaca karya realisme 
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magis terjadi ketika pembaca merasakan hal yang kontradiktif. 
Keraguan tersebut juga hadir bergantung kepada budaya pembaca, 
jika akrab dengan budaya empirik, maka itu akan menjadikannya 
janggal dengan elemen magis pada suatu karya. Sebaliknya, jika 
pembaca akrab dengan budaya mistis atau klenik, ia bisa jadi tidak 
akan merasa janggal dengan magis dalam karya tersebut. Keempat, 
merging realms (alam yang bercampur menyatunya hal magis dan 
real). Artinya, bagaimana realisme magis menyatukan kedua dunia 
tersebut. Dalam proses penyatuan atau pemindahan antardunia 
tersebut, realisme magis memburamkan batas antara yang fakta 
dan fiksi dengan cara menghilangkan mediasi antara kenyataan 
yang berbeda. Kelima, discruption of time, space, and identity 
(disrupsi atau pengacauan atas waktu, ruang, dan identitas sakral 
menuju waktu, ruang, dan identitas rutin).

Faris menambahkan lima karakteristik yang muncul dari teks 
realisme magis akan mempermudah pembaca melihat bagaimana 
cara pengarang memperlihatkan realisme magis yang ternarasikan 
dalam teks yang dibuatnya. Sebab antara pengarang yang satu 
dengan yang lain memiliki perbedaan ketika menyajikan sesuatu 
hal magis dalam tulisannya. Terkait dengan teks realisme magis 
yang mengangkat hal magis yang bersumber dari kebudayaan 
tertentu, Faris menambahkan, setelah diketahui bagaimana narasi 
realisme magis dalam suatu teks, selanjutnya seorang pembaca 
harus mengaitkan isi teks dengan hal di luar teks terkait dengan 
konteks sosial budaya di mana karya tersebut tercipta. Hal tersebut 
disebabkan setiap fiksi realisme magis setelah mengomunikasikan 
atau menghadirkan isu-isu sosial tertentu. Dengan demikian, saat 
seorang pembaca menghubungkaitkan isi teks dengan konteks 
sosial budaya di luar teks maka akan diketahui hal-hal yang 
melatarbelakangi kemunculan teks tersebut (Mulia, 2016).
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19. Pendekatan Gastro Kritik (Gastrocriticism)

Dalam kritik sastra, pendekatan gastro kritik merupakan 
pendekatan untuk menyambut fenomena sastra kuliner yang 
terdapat dalam karya sastra. Sastra berwawasan kuliner 
merupakan ragam karya sastra berdasarkan pengembangan tema. 
Dalam kritik sastra dan kuliner makanan dapat dilihat sebagai 
alat untuk membangun karakterisasi tokoh. Tokoh sastra kuliner 
bisa hadir melalui identitas tradisional maupun modern (Kiptiyah, 
2018). Sejalan dengan pendapat Fajar (2015), identitas lokal dan 
nasional bisa digambarkan melalui kecenderungan melestarikan 
makanan berakar lokal dan nasional dengan cara memasak, 
menghidangkan, hingga menikmatinya. Selanjutnya, dalam karya 
sastra bertema urban dan metropolitan, berbagai jenis makanan 
fast food bisa menggambarkan gaya hidup tokoh-tokohnya 
sehingga citra tokoh menjadi modern dan kosmopolitan.

Menurut Tobin (dalam Kiptiyah, 2018), kuliner dipilih 
sebagai salah satu dari simbol, mitos, tanda-tanda dalam 
mengembangkan karya sastra. Hal inilah yang memungkinkan 
untuk melihat keterkaitan yang kuat antara kuliner dengan sastra. 
Dalam pandangan tersebut, pendekatan ini berfungsi untuk 
menempatkan latar belakang kedua seni yang berhubungan 
dengan pengungkapan penyair dan memasak sebagai pencipta 
tertinggi metamorfosis dan ilusi. Dengan demikian, keduanya 
membuat sesuatu yang baru dari sesuatu yang ada melalui proses 
seleksi, renovasi, dan imajinasi karena mereka melakukan pola 
dasar, suci, dan bertindak kreatif yang menghasilkan kemurnian, 
hasil yang kompleks yang mengubah penikmat secara emosional, 
intelektual, dan fisik.

Sastra kuliner mengandung kreatifitas penggabungan hal yang 
bersifat material dan nonmaterial sekaligus seperti, bagaimana 
tokoh-tokoh dalam karya sastra mengonsumsi dan menikmati 
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makanan, bagaimana tokoh-tokoh tersebut mendeskripsikan 
identitas budaya, dan bagaimana prinsip hidup dihubungkan 
melalui makanan?. Dalam kritik sastra, gastro kritik menjadi 
terobosan paradigma yang sesuai untuk mendekati munculnya 
sejumlah sastra kuliner tersebut. Konsep utama pendekatan gastro 
kritik merupakan pendekatan sastra berwawasan kuliner yang 
bisa menjadi bahan kreatif penulisan untuk memperkaya identitas 
sastra Indonesia sekaligus sebagai wahana dalam mengenalkan 
dan melestarikan kuliner nusantara (Kiptiyah, 2018).

SIMPULAN

Seperti yang disampaikan A. Teeuw dalam bukunya Membaca 
dan Menilai Sastra (1983), pemahaman terhadap teks-teks 
sastra harus memperhatikan tiga kode, yakni kode sastra, kode 
budaya, dan kode bahasa. Apapun bentuk media yang digunakan, 
memahami teks-teks sastra haruslah menguasai tiga kode 
tersebut, sehingga interpretasi yang dilakukan tidak menjadi 
interpretasi yang dangkal. Membaca dan memahami teks sastra 
dapat dilakukan secara interpretatif, kritis, dan serius, sehingga 
menghasilkan pemaknaan terhadap produk-produk sastra menjadi 
lebih komprehensif.

Ada tiga batasan dalam kritik sastra, yakni interpretasi atau 
penafsiran, analisis atau penguraian, dan penilaian atau evaluasi. 
Tiga batasan itu dapat digunakan untuk melakukan kritik sastra 
siber. Dengan beberapa pendekatan yang disampaikan di depan, 
diharapkan kritik sastra siber dapat menjadi lebih terarah, fokus, 
dan lebih dalam interpretasi, analisis, dan evaluasinya terhadap 
produk-produk sastra siber. Ada sembilan belas pendekatan 
yang telah diperkenalkan, di antaranya empat pendekatan yang 
ditawarkan oleh Abrams, pendekatan sosiologi sastra, antropologi 
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sastra, psikologi sastra, ekologi sastra, feminis, resepsi, semiotik, 
interteks, stilistika, sastra bandingan, alih wahana, poskolonial, new 
historicism, realisme magis, dan gastro kritik atau gastrocriticism. 
Dengan diperkenalkannya beberapa pendekatan tersebut, 
harapannya semoga perkembangan kritik sastra siber menjadi 
semakin meningkat, kaya, kreatif, inovatif, dan variatif. Selain itu, 
semoga hasil kritikan tersebut menjadikan semangat bagi para 
penulis untuk lebih menggali potensi diri dalam mengembangkan 
peradaban sastra di media digital, khususnya peradaban sastra 
siber kontemporer saat ini. Derasnya perkembangan teknologi, 
informasi, dan komunikasi saat ini, tidak menjadi patah arang bagi 
para penulis dan kritikus sastra dalam memproduksi teks-teks 
sastra yang lebih kreatif lagi. 
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Abstrac

Rhyme in a poem has an important function in expressing 
the intentions desired by the writer. Poetry is an expression of 
the thoughts of an author who can arouse feelings, stimulate the 
imagination, using a rhythmic verse arrangement. Therefore, it 
is necessary to choose the right words to be able to convey the 
purpose of a poem. One important part of a poem is the rhythm 
and tone in the choice of words used. Tegalan poetry also requires 
rhythm in his choice of words so that it becomes a unified unity. 
Sounds that appear in a rhyme can provide a taxation effect such as 
alliteration, asonance, euphony, and custody. Types of rhymes that 
appear in Tegalan poetry are full rhymes, cross rhymes, rhymes of 
couples, rhymes hugging, and rhymes are free.

Key Word : Rhyme Function, Rhyme Type, Tegalan Poetry.

Abstrak

Rima dalam sebuah puisi memiliki fungsi yang penting dalam 
mengungkapkan maksud yang diinginkan oleh penulis. Puisi 
merupakan sebuah ekpresi dari pemikiran seorang penulis yang 
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dapat membangkitkan  perasaan, merangsang imajinasi, dengan 
menggunakan susunan bait-bait yang berirama. Oleh karena itu, 
diperlukan pemilihan kata yang tepat untuk dapat menyampaikan 
maksud dari sebuah puisi. Salah satu bagian yang penting dari 
sebuah puisi adalah irama dan nada dalam pemilihan kata yang 
digunakan. Puisi Tegalan pun memerlukan irama dalam pemilihan 
katanya agar manjadi satukesatuan yang padu. Bunyi yang muncul 
dalam sebuah rima dapat memberikan efek persajakan seperti 
bunyi aliterasi, asonansi, eufoni, dan kakofoni. Jenis rima yang 
muncul dalam puisi Tegalan adalah rima penuh, rima silang, rima 
pasangan, rima berpeluk, dan rima bebas.

Kata Kunci : Fungsi Rima, Jenis Rima, Puisi Tegalan.  

Pendahuluan

Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa 
sebagai medianya dalam mencapai suatu keindahan. Puisi 
merupakan bentuk karya sastra yang memiliki kekhasan 
penggunaan bahasa yang imajinatif dan konotatif sehingga 
dalam memerlukan interpetasi dalam mengungkap maksud yang 
terkandung di dalam sebuah puisi. Selama proses penciptaan 
karya sastra tersebut, pengarang menyeleksi kata, frasa, atau 
kalimat dari gudang perbendaharaan bahasa yang dia miliki dalam 
rangka mengomunikasikan pengalamannya  dalam bentuk bahasa 
yang puitis.

Puisi menurut Pradopo (2012:7) merupakan sebuah ekpresi 
pemikiran yang dapat membangkitkan perasaan, merangsang 
imajinasi pancaindra dalam susunan yang berirama. Masih 
menurut Pradopo hal tersebut merupkan sesuatu yang penting 
yang direkam, diekspresikan, dinyatakan dengan bentuk yang 
menarik dan memberi kesan pada sebuah puisi.
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Secara umum bentuk dari puisi terbengun oleh unsur fisik 
dan mental (Mulyono, 2013:31) unsur tersebut menyatu dan 
tidak dapat dipisahkan dan dipindahkan. Pendapat lain mengenai 
bentuk puisi juga diungkap oleh Waluyo (dalam Mulyono, 2013:31) 
bahwa puisi memiliki bentuk fisik yang terdiri atas baris-baris 
puisi yang bersama-sama membangun bait-bait puisi sehingga 
yang termasuk kedalam bentuk fisik adalah diksi, pengimajian, 
kata kongkret, majas, verifikasi, tipografi, dan sarana retorika.

Dengan demikian diperlukan pilihan kata atau diksi yang 
benar-benar mengekspresikan perasaan dan emosinya. Kata 
yang tepat dalam menulis puisi dengan tujuan menciptakan 
unsur estetika dengan keputusan dinamakan dengan diksi puitik 
(Mulyono, 2013:32).

Puisi merupakan karya sastra yang mempunyai dua unsur, 
yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang kedua saling 
berhubungan karena sangat berpengaruh dalam sebuah karya 
sastra. Unsur intrinsik ialah unsur yang membangun karya sastra 
dari dalam. Unsur intrinsik pada puisi terdiri dari tema, rasa, 
nada, amanat, diksi, citraan, imajinasi, gaya bahasa, dan rima. 
Unsur ekstrinsik ialah unsur yang banyak mempengaruhi puisi, 
diantaranya adalah biografi atau latar belakang riwayat penyair, 
kemasyarakatan atau situasi sosial.

Salah satu bagian penting dari sebuah puisi adalah adanya 
irama dan nada dalam pemilihan pemilihan kata yang digunakan 
sebagai sarana penyair dalam melambangkan suatu peristiwa 
dalam puisi. Rima atau yang disebut dengan persajakan adalah 
bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik 
dan bait atau persamaan bunyi dalam puisi. Menurut KBBI daring 
edisi V (2018) menyatakan bahwa rima merupakan pengulangan 
bunyi yang berselang, baik di dalam larik sajak maupun pada akhir 
larik sajak yang berdekatan. 
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Menurut Siswantoro (2010:233) Peran rima tidaklah sebatas 
sebagai unsur bunyi musikal di akhir baris agar puisi terdengar 
indah dan artistik. Lebih dari itu rima sesungguhnya terkait erat 
dengan unsur internal lain di dalam membentuk struktur yang 
padu. Di sini rima berperan mengikat baris-baris setiap kutrain 
dan terzina dalam satu ikatan ide atau peristiwa tertentu. 

Bahasa merupakan sarana dalam menyampaikan informasi 
dan alat komunikasi bagi masyarakat. Bahasa adalah alat 
komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi 
yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, bahasa juga merupakan 
alat ekspresi diri sekaligus pula merupakan alat menunjukan 
identitas diri. Menurut Siswantoro (2010:33)  bahasa merupakan 
media utama penyampaian pikiran penyair. Oleh karena itu, 
bahasa disebut sistem tanda lapis pertama (the first order system). 
Dengan bahasa, si penyair mengungkapkan pengalaman dan 
menyajikannya dalam model tertentu apakah dalam model drama, 
novel, cerita pendek atau puisi. 

Salah satu bahasa yang unik adalah bahasa yang digunakan 
di wilayah Jawa Tengah. Menurut Sasti (2017:1) bahasa Jawa 
merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Sebagai 
salah satu identitas dan kebanggaan yang dimiliki oleh etnis Jawa, 
bahasa Jawa berfungsi sebagai sarana komunikasi intraetnik. 
Bahasa Jawa memiliki empat dialek dan tiga belas sudialek. 
Dialek-dialek tersebut antara lain adalah dialek Banyumas, Pesisir 
Utara, Surakarta, dan Jawa Timur. Adapun subdialek-subdialek itu 
meliputi Purwokerto, Kebumen, Pemalang, Banten Utara, Tegal, 
Semarang, Rembang, Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Surabaya, 
dan Banyuwangi (Uhlenbeck,1972:75 dalam http://www.adjisaka.
com/kbj5/index.php) 

Dalam buku Kamus Bahasa Jawa Tegal yang dikeluarkan oleh 
Balai Bahasa Jawa Tengah (2017) menjelaskan bahwa bahasa Jawa 
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Tegl merupakan bahasa daerah yang hidup dan berkembang di 
wilayah Tegal dan sekitarnya, serta beberapa daerah lain yang ada 
di wilayah Indonesia. Secara umum masrarakat di luar wilayah 
Tegal acapkali menyebut bahasa Jawa logat Tegal. Bahasa Jawa 
Tegal hampir mirip dengan bahasa Jawa Banyumasan. Namun, 
ada beberapa hal berbeda di antara keduannya. Bahasa Jawa 
Banyumasan cenderung mengucapkan bunyi berakhiran /a/ 
dengan ikutan bunyi glotal /?/, contohnya kata ana apa? Diucapkan 
/ana apa?/, sedangkan pada bahasa Jawa Tegal apa yang terucap 
sama dengan yang tertulis. Bahasa Jawa Tegal berkembang dan 
dituturkan di beberapa wilayah, yaitu Kbupeten Brebes, Kota Tegal, 
Kabupaten Tegal, dan beberapa wilayah di bagian barat Kabupaten 
Pemalang

Secara umum perkembangan karya sastra Tegalan sudah 
sangat berkembang salah satu yang menarik untuk dibicarakan 
adalah banyaknya lahir puisi dengan menggunakan bahasa Jawa 
Tegal yang sering disebut sebagai puisi Tegalan. Menurut Arumi 
(2015) puisi Tegalan merupakan bentuk puisi yang menggunakan 
bahasa Tegal atau logat Tegal. Dimana jenis puisi yang banyak 
berkembang adalah jenis puisi mbeling. Puisi Tegalan mempunyai 
ciri bahasa yang digunakan cenderung lugas, mencerminkan 
karakter masyarakat Tegal yang cenderung blak-blakan dalam 
berbicara.

Jadi, puisi Tegalan merupakan puisi daerah yang hidup dan 
berkembang di wilayah Tegal dan sekitarnya. Dimana bentuk 
bahasa akan dirujuk ke bentuk ngoko dengan asumsi dasar bahasa 
Jawa Tegal yang bersifat egaliter dan tidak memiliki tingkatan 
berbahasa. 

Penelitian mengenai rima dalam puisi telah dilakukan oleh 
beberapa peneliti seperti Hermintoyo (2018) dengan judul 
penelitianya “Fungsi Rima dalam Lirik Lagu” menghasilkan bahwa 
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rima dalam lirik (puisi) selain berperan sebagai estetika juga 
memberikan suasana yang nyaman, menyenangkan yang disebut 
bunyi eufoni dan memberikan suasana sebaliknya yang disebut 
dengan kakofani. Bunyi eufoni berupa bunyi vocal, sedangkan 
bunyi kakofani berupa konsonan. Bunyi-bunyi tersebut sengaja 
dipilih oleh pengarangnya sebagai sarana retorika agar dapat 
dinikmati sesuai dengan makna dan tema yang terkandung di 
dalam lirik. 

Bunyi yang muncul dalam sebuah rima dapat memberikan 
efek persajakan seperti bunyi aliterasi, asonansi, eufoni, dan 
kakofoni. Menurut ermintoyo Aliterasi adalah pola persajakan 
berupa runtun konsonan dalam larik puisi. Aliterasi fungsinya 
memberikan efek kedalaman ucapan dan penekanan ide atau 
gagasan; asonansi adalah pola persajakan berupa pengulangan 
bunyi vokal pada kata yang berurutan tanpa disertai ulangan 
bunyi konsonan. Fungsi asonansi dalam puisi untuk menegaskan 
perasaan yang diungkapkan penyair; Eufoni adalah kombinasi 
bunyi yang indah dan merdu dan menggambarkan ekspresi riang 
gembira, rasa sayang, serta hal-hal yang membahagiakan. Secara 
umum bunyi eufoni dibentuk kombinasi bunyi vokal /a,e, i, u,o/ 
dan konsonan bersuara /b,d,g,j/, bunyi konsonan liquida /r/, dan 
/l/, serta konsonan sengau /m,ny,ng/; kakofoni dibentuk melalui 
kombinasi konsonan/k,p,t,s/ yang mengesankan bunyi-bunyi 
parau, tidak merdu, dan tidak menyenangkan. Kakofoni dapat 
memperkuat suasana yang tidak menyenangkan, kacau balau, 
serba tak teratur, bahkan memuakkan. Dengan kombinasi kakofoni 
suasana yang kacau balau dan tidak menyenangkan itu menjadi 
intens (Hermintoyo, 2018).

Selain itu Novia (2015) dalam artikel penelitiannya yang 
berjudul Analisis Diksi, Rima, dan Gaya Bahasa pada Puisi Karya 
Siswa Kelas VIII SMP N 1 Sindangagung Kabupaten Kuningan 
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Tahun Ajaran 2012/2013 menghasilkan simpulan bahwa rima 
yang paing banyak diungkapkan dalam puisi karya siswa kelas 
VII SMPN 1 Sindangagung adalah rima eksternal sebnayak 76%, 
disamping yang lainnyamenggunakan rima terus sebanyak 12%, 
rima internal sebanyak 8%, dan rima kembar sebanyak 4%.

Metode Penelitian 

Metode penelitian menurut Sugiyono (2017:2) pada dasarnya 
merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 
dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat 
empat kata kunci yang diperhatikan yaitu, cara, ilmiah, data, 
tujuan, kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertian beberapa ahli 
tersebut, penulis menyimpulkan bahwa metode penelitian adalah 
suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data berupa 
masalah dan kemudian menyederhanakannya agar lebih mudah 
dipecahkan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif 
deskriptif adalah penlitian yang pemaparannya menggunakan 
kata-kata bukan angka-angka (Dewantoro, 2018:36).

Metode pemerolehan data menggunakan metode pustaka dan 
dengan teknik simak catat. Data yang diperoleh berupa penggalan 
puisi yang mengandung rima dalam kumpulan puisi Tegalan 
Kesaksian di Balik Pesta Rakyat karya Maufur kemudian dianalisis. 
Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis. Teknik analisis data 
yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis 
data kualitatif menurut Sugiyono (2017:335) adalah bersifat 
induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, 
selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu.
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Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan terhadap 
kumpula puisi Tegalan karya Maufur diperoleh data bahwa 
penggunaan rima dalam puisi Tegalan karya Maufur sebagai 
bentuk penunjukan keindahan, penegasan, dan memberikan 
kejelasan suasana yang dimaksudkan oleh pengarang. Rima 
yangterdpat pada kumpulan puisi Tegalan Kesaksian di Balik Pesta 
Rakyat karya Maufur meliputi rima lurus (a-a-a-a), rima bersilang 
(a-b-a-b), rima berangkai (a-a-b-b) dan rima bebas (a-b-c-d).

Penggunaan riam lurus dengan maksud membuat rangkaian 
bunyi agar terasa nyaman terlihat pada puisi berjudul ‘Tegal 
Banger’. 

1. Jawane ben sikil kiye ora patia kaku (a)

Esuk-esuk nyong mlaku-mlaku (a)

Weruh wong pada njagong ning klasa lan bangku (a)

Mangan pirang-pirang jajanan sing wis dituku (a)

Akeh uga wong sing pada mlayu-mlayu (a)

Ana sing mung nggerombol ngobrol karo gemuyu (a)

Kayong ayem ora krasa keganggu (a)

Kuwe alun-alun Tegal yen esuk minggu (a)

Hawane seger krasa anjog geger (a)

Sayange Tegal saiki nduwe tetengger (a)

Yen mambune radan banger (a)

Bisa ndadekena wong bisa klenger (a)   
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puisi tersebut menggunakan rima lurus (a-a-a-a), yaitu 
rima akhir dengan menggunakan vokal u pada bait pertama dan 
kedua, bunyi tersebut terasa nyaman sesuai dengan isi puisi yang 
manggambarkan suasana minggu pagi di alun-alun Tegal. Pada 
puisi di atas terdapat rima asonansi dengan kombinasi bunyi 
vocal pada bait 1 dan bait 2 menimbulkan bunyi eufoni untuk 
menimbulkan kombinasi bunyi yang indah dan menggambarkan 
keadaan yang menyenangkan dengan keadaan di alun-alun Tegal. 
Pada bait ke 3 rima aliterasi dengan perulangan konsonan /r/ pada 
kata geger, tetengger, banger , dan klenger. Efek yang ditimbulkan 
dari rima aliterasi menimbulkan efek kakofani yaitu suasana yang 
kurang menyenangkan dengan keadaan alun-alun kota Tegal 
dengan kata tetengger, banger, dan klenger. Efek bunyi tersebut 
memberi penegasan dan penguatan isi puisi terhadap perubahan 
keadaan di alun-alun Kota Tegal yang sudah tercemar.

2. Aja maning mung trasi (a)

loken ora rela (b)

aja maning mung puisi (a)

loken pan klalen bala (b)

Umpamane sampeyan ora teka (a)

nyong sing marani (b)

umpamane sampeyan langka (a)

nyong sing tlaten nggoleti (b)

Puisi yang berjudul ‘Kanggo Bala Dewek’  terdiri atas dua 
bait, setiap bait terdiri atas empat baris. (Data 2) puisi tersebut 
menggunakan rima bersilang (a-b-a-b). Pada bait pertama, bunyi 
asonansi menimbulkan efek bunyi yang menunjukan rasa sayang 
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kepada kawan dengan penggunaan efek bunyi eufoni yaitu dengan 
menggunakan rima akhir menggunakan vocal a pada kata rela, 
dan bala. Suasana rasa sayang yang ditunjukan oleh penulis juga 
ditunjukan dengan bereufoni puisi tersebut menjelaskan tentang 
hubungan pertemanan yang sudah mulai dilupakan, dengan 
menggunakan vocal i pada kata marani dan nggoleti.

3. Enyong wis ngukur

Yen tanggal nemlikur

Kabeh kanca batir

Pada bersyukur

Tanggal nang wulan Nopember (a)

Sing dadi tetengger (a)

Sastra tegalan lair (b)

Lan urip anjog dina akhir (b)

Pada puisi yang berjudul ‘Tanggal Nemlikur’ tersebut 
menggunakan rima berangkai (a-a-b-b ) untuk menimbulkan efek 
estetik puisi. Pada puisi di atas menggunakan rima aliterasi dengan 
efek bunyi kakofoni yng tidak menyenangkan perasaan penyair, 
penggunaan konsonan r pada kata nopember, tetengger, lair, dan 
akhir merupakan bentuk ketidaknyamanan penyair mengenai 
suasana yang tidak menyenangkan dalam proses menjaga satra 
Tegalan selain itu efek bunyi kakofoni juga untuk memberi suasana 
semangat dalam menjaga sastra Tegalan bagi para pemerhati 
sastra Tegalan.
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4. Apa ora eman-eman (a)

Jarene seniman (a)

Ka senenge mreman (a)

Ora bengi ora awan (a)

Kudune aja tuman (a)

Mengko liane ora keduman (a)

Ndadekna kahanan beleh aman (a) 

Sebab saiki wes ora jaman (a)

Seniman ka aleman (a)

Tiru kae Lanang Setiawan (a) 

Terus-terusan berjuang (b)

Ana waktu ora dibuang-buang (b) 

Kanggo makarya sing terus dikenang (b)

Puisi yang berjudul ‘Sang Seniman’ pada kumpulan puisi 
Tegalan di atas menggunakan rima kembar/penuh (a-a-a-a) 
dengan efek menimbulkan bunyi kakofoni untuk menimbulkan 
suasana yang kurang nyaman. Hal tersebut menceritakan suasana 
yang kurang nyaman mengenai keadaan seniman di Kota Tegal 
yang kurang iklas dalam berkarya, seperti pengungkapan pada 
kata man-eman, mreman, dan ora jaman. Penegasan suasana tidak 
nyaman juga terungkap pada bait kedua dengan menggunanakan 
rima berpeluk (a-a-b-b) dengan rima aliterasi berefek bunyi 
kakofani pada kata aleman, setiawan, berjuang, dibuang-buang, 
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dan dikenang. Penyair berusaha memberikan suasana yang 
kurang menyenangkan sehingga rima aliterasi pada bait kedua 
menimbulkan efek bunyi kakofoni agar seniman Tegalan untuk 
selalu berjuang dan dapat meningkatkan eksistensinya seperti 
Mas Lanang Setiawan dengan karya-karyanya yang dikenang.

5. Kowen jawane lagi apa (a)

Ngomong terus terang bae ora papa (a)

Tengkula mana nyapa mene nyapa (a)

Ananing ora paham karo sapa (a)

Kowen kayange nduwe ati ka akas (a)

Pirang-pirang kepengin digagas (a)

Sing penting anggere aja mbeladas (a)

Ebene awake bisa ajeg bregas (a)

Puisi yang berjudul ‘Kowen’ karya Maufur pada bait pertama 
memiliki rima kembar/penuh (a-a-a-a) dengan memiliki rima 
asonansi dengan vocal a, pada bait pertama membentuk kombinasi 
bunyi eufoni. Kesan bunyi eufoni biasanya menggambarkan 
suasana yang menyenangkan. Namun dalam bait di pertama di atas 
bunyi eufoni menggambarkan suasana yang tidak menyenangkan 
dengan adanya perasaan kegusaran kepada perilaku temanya. 
Hal ini diperlihatkan pada kata lagi, ora papa, nyapa, dan sapa. 
Kata terebut menunjukan perasaan yang kurang menyenangkan 
dengan situasi yang terjadi. Pada bait kedua puisi ‘Kowen’ memiliki 
rima kembar/penuh (a-a-a-a) dengan pola aliterasi konsonan s. 
Pada bait kedua timbul efek suara kakofoni, efek suara kakofoni 
biasanya menunjukan perasaan kurang menyenangkan. Namun 
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dalam bait kedua tersebut suana yang ditimbulkan adalah suasana 
kasih sayang yang sering muncul pada efek suara eufoni. Pada 
bait kedua tersebut penyair mengungkpkan rasa kasih sayangnya 
kepada temannya dengan menggunakan kata akas, digagas, 
mbleadas, dan bregas. Efek bunyi kokafoni dari rima tersebut 
menimbulkan  suasana yang timbul rasa saling menyayangi antar 
teman agar saling mengingatkan dengan pemikiran dan keinginan 
yang dilakukan.

6. Nang taman cilik sing gede nemen (a)

Nyong kowen kabeh pada kumpul (b)

Margane ana rasa demen (a)

Ketemu kanca lawas tangga lor kidul... (b)

Atiku ya pancen bungah (a)

Raimu ya kayong sumringah (a)

Ana sing njagong (b)

Ning pinggir lan ning tengah (a)

Katon kang Sakir toli yu Minah... (a)

Pada puisi berjudul ‘Raimu’ karya Maufur di atas bait pertama 
puisi menggunakan rima silang (a-b-a-b) dengan pola persajakan 
aliterasi menggunakan konsonan n dan l. Pada bait pertama 
puisi di atas menimbulkan efek suara eufoni yang menimbulkan 
suasana menyenangkan seperti terlihat pada bait pertama puisi di 
atas suasana yang menyenangkan karena penyair bertemu dengan 
teman-teman yang sudah lama tidak berkumpul bersama dalam 
satu kesempatan. Bait kedua puisi di atas memiliki rima berpeluk 
(a-b-b-a) dengan kombinasi bunyi aliterasi  konsonan h dan ng. 
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Dilihat dari penggunaan konsonan h dan ng maka efek suara 
eufoni dengan suasana yang menyenangkan. Hal ini terlihat  pada 
konfigurasi pada kata bungah, dan sumringah yang menunjukan 
rasa senang berkumpul dengan teman-teman.

7. Kayong tembe wingi bae (a)

Enyong rika nyambut gawe (a)

Nguwur benih manfaat (b)

Pengarep-ngarepe rakyat (b)

Tapi saiki enyong kudu liren (a)

Sajeroning wektu sing cupen (a)

Sajerone hasil singdurung netes (b)

Sanduwure ati sing durung marem (c)

Dari puisi dengan judul ‘Pangsiun’ karya Maufur pada bait 
pertama memiliki rima berpasangan (a-a-b-b) dengan bunyi 
efek kakofoni yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan 
karena perpisahan dan kekecewaan yang belum menunaikan 
kewajiban. Efek bunyi kokafoni terlihat dalam penggunaan huruf 
vocal e dan konsonan t pada kata bae, gawe, manfaat, dan rakyat 
yang menggambarkan perasaan tidak menyenangkan dengan 
suatu peristiwa perpisahan. Pada bait kedua puisi ‘Pangsiun’ di 
atas menggunakan rima bebas (a-b-c-d) dengan kombinasi bunyi 
aliterasi menggunakan konsonan n, s, dan m. pada bait kedua 
puisi di atas menimbulkan efek persajakan kokafoni menimbulkan 
suasana yang gusar, tidak tenang, tidak mengenakan yang terlihat 
pada penggunaan kata liren, cupen, netes, dan marem. Dengan 
penggunaan kata tersebut penyair mengungkapkan rasa semangat 
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yang terpaksa karena kekecewaan dengan perpisahan jabatan 
yang akan berakhir. 

8. Koen pan dugal?.... olih 

Dugal kie biasa 

Saban wong ndean bisa 

Tapine, dugal sing......

Carane apik

Tujuane becik 

Maring wong sing dijujug 

Wektune ujug-ujug 

Aja karo ngerajug 

Nah kaya kie sing angel 

Dari puisi dengan judul ‘Dugal’ karya Maufur di atas 
menggunakan rima bebas (a-b-c-d) dengan efek bunyi kokafoni 
yang menimbulkan suasana tidak menyenangkan. Suasana tidak 
menyenangkan terlihat pada penggunakan kata olih, biasa, apik, 
becik, ujug-ujug, ngerajug, dan angel. Penggunaan kata-kata 
tersebut mengungkapkan perasaan penyair dalam menghadapi 
orang demo di pemerintahan yang tidak teratur dan cenderung 
tidak dapat dikontrol.

9. Nyong wes ngerti (a)

Asline sampeyan durung mati (a)

Sanajan jasad wis ora nduwe (b)

Semangate tetep ngawe-ngawe (b)

Nyurung nyong kabeh nyambut gawe sing suwe (b)
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Aja kwatir, nyong ora usah dikongkon (a)

Pan nerusna kekarepane sing durung klakon (a)

Sampeyan ya ora usah takon (a)

Sadelat maning hasile bakal katon (a)

Sampeyan mung gari nonton (a)

Pada puisi dengan judul ‘Pahlawan’ karya Maufur pada bait 
pertama di atas menggunakan rima berpeluk (a-a-b-b) dengan 
konfigurasi bunyi asonansi yaitu perulangan vocal i. Pada bait 
pertama puisi di atas persajakan bunyi menimbulkan efek eufoni 
perasaan yang membahagiakan yaitu dengan penggunaan kata 
mati, nduwe, dan suwe yang menggambarkan perasaan penyair 
akan ketenangan dan kebahagiaan batin tentang pahlawan Kota 
Tegal yang mendukungnya dalam melakukan suatu pekerjaan. 
Pada bait kedua puisi di atas menggunakan rima kembar (a-a-
a-a) dengan kombinasi bunyi aliterasi konsonan n. Persajakan 
bunyi dari bait kedua tersebut menimbulkan bunyi eufoni yang 
menyenangkan dengan menggunakan kata dikongkon, takon, 
katon, dan nonton. Kata-kata tersebut menunjukan kebanggaan 
dan optimisme pengarang dalam menjalankan pekerjaan yang 
dibebankan dengan penuh semangat dan rasa optimisme dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 

10. Dina saiki aku neng kene (a)

Dina sesuk ndean neng kana (b) 

Tapi kowen ora mene-mene (a)

Kapan kowen pan mbalekna? (b)
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Lungane bareng-bareng (a)

Kabeh nganggo klambi ireng (a)

Balike ganing dewek-dewek (b)

Lan klambine wes pada suwek (b)

Dari puisi dengan judul ‘Urip Brayan” karya Maufur pada 
bait pertama puisi di atas menggunakan rima silang (a-b-a-b) 
dengan kombinasi bunyi asonansi menggunakan vocal e dan a. 
Dari bait pertama puisi di atas menimbulkan efek bunyi kokafoni 
yang mengambarkan suasana  gusar dan tidak menyenangkan. 
Hal ini ditunjukan dengan menggunakan kata kene, mene, dan 
mbalekna. Kata-kata tersebut menggambarkan suasana penyair 
yang kurang menyenangkan mengharapkan kehadiran temannya 
dalam memenuhi janji yang telah disampaikan padanya. Pada bait 
kedua puisi di atas menggunakan rima berperluk (a-a-b-b) dengan 
kombinasi bunyi aliterasi huruf konsonan ng dan k. Efek persajakan 
pada bait kedua menimbulkan kokafoni sehingga menimbulkan 
suasana tidak menyenangkan dan perasaan kecewa. Hal ini terlihat 
pada penggunaan kata bareng, ireng, dewek, dan suwek. Kata-kata 
tersebut menggambarkan suasana pengarang dalam rasa yang 
kecewa pada teman yang berjuang bersama namun ada perbedaan 
yang muncul sehingga terjadi gesekan dan perpecahan. 

Simpulan

Rima yang mucul dalam puisi Tegalan Kesaksian di Balik Pesta 
Rakyat karya Maufur memiliki berbagai variasi rima meliputi, 
rima kembar (a-a-a-a), rima silang (a-b-a-b), rima berpeluk 
(a-b-b-a), rima berpasangan (a-a-b-b) dan rima bebas (a-b-c-d). 
Dalam  kumpulan puisi Kesaksian di Balik Pesta Rakyat karya 
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Maufur memiliki rima dengan kombinasi asonansi dan aliterasi. 
Efek persajakan yang timbul dari kumpulan puisi tersebut 
menimbulkan efek eufoni yang menggambarkan perasaan yang 
menyenagkankan, membahagiakan, dan membanggakan. Namun 
terdapat puisi Tegalan dengan judul ‘Pangsiun’ yang menggunakan 
kombinasi asonansi namun menimbulkan efek kokafoni yang 
tidak menyenangkan dan kekecewaan. Adapula efek persajakan 
yang menimbulkan efek kokafoni yang menimbulkan perasaan 
tidak menyenangkan, kemarahan, kekecewaan, dan kegusaran 
penyair. Pengulangan rima tersebut merupakan bentuk penegasan 
dari penyair dalam menyampaikan penegasan maksud yang ingin 
disampaikan kepada pembaca.
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Abstract

Literary work is a reality and as one of parts of the socio 
cultural life existed in societies. In a literary work contained 
problems and culture as typical of a particular society. It means that 
literary work becomes a socio cultural document which records 
socio-cultural conditions at a certain time and place. This is in 
line with the perspective of local wisdom that looks at a problem 
based on locality contained in the culture of the society in a certain 
area. The cultures from this society become manifestations and 
contribute greatly to Indonesian culture. Local wisdom found in 
literary works and generally in society really needs to be preserved 
and even developed because local wisdom is an asset of Indonesian 
culture. Local wisdom lied in literary works can also be seen as 
humanity facts in the sociology of literature.

Key words: local wisdom, humanity facts, sociology of 
literature.
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Intisari

Karya sastra merupakan realita dan sebagai salah satu bagian 
dari kehidupan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat. 
Dalam sebuah karya sastra terkandung probematika serta 
kebudayaan yang khas dari suatu masyarakat. Artinya karya sastra 
menjadi sebuah dokumen sosial budaya yang mencatat keadaan 
sosial budaya pada suatu masa dan di tempat tertentu. Hal ini 
sejalan dengan perspektif kearifan lokal yang memandang suatu 
probematika berdasarkan lokalitas yang terdapat dalam budaya 
masyarakat di wilayah tertentu. Budaya-budaya dari masyarakat 
inilah yang menjadi manifestasi dan memberikan kontribusi 
yang besar terhadap kebudayaan Indonesia. Kearifan lokal yang 
terdapat di dalam karya sastra maupun masyarakat secara umum 
sangat perlu untuk dilestarikan bahkan dikembangkan karena 
kearifan lokal tersebut merupakan aset dari kebudayaan bangsa 
Indonesia. Kearifan lokal yang terdapat dalam karya sastra juga 
dapat dipandang sebagai fakta-fakta kemanusiaan dalam sosiologi 
sastra.

Kata kunci: kearifan lokal, fakta kemanusiaan, sosiolgi sastra.

PENDAHULUAN

Karya sastra tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan 
masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Karya 
sastra memuat berbagai problematika yang di dalamnya terdapat 
hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia satu 
dengan manusia lain, dan antara keadaan sosial masyarakat 
dengan manusia itu sendiri. Hubungan itu menjadi suatu hal yang 
sangat penting dan akan selalu ada di dalam karya sastra apapun 
selama karya sastra itu diciptakan oleh manusia.
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Objek dalam karya sastra adalah realitas, apapun bentuk 
realitas itu sehingga dapat ditarik korelasi antara karya sastra 
yang mempunyai sifat imajinatif dengan masyarakat yang 
bersifat nyata. Sastra mengungkapkan gambaran kehidupan 
dan kehidupan itu sendiri adalah kenyataan sosial. Sistem nilai, 
adat-istiadat, dan intuisi-intuisi yang hidup dalam masyarakat 
dihayati oleh sastrawan dan diendapkan dalam dirinya untuk 
kemudian diejawantahkan kembali melalui karya sastra yang 
mempunyai efek estetik imajinatif. Bagaimanapun juga sastra 
merupakan strukturasi dari pengalaman manusia yang akan 
selalu berhubungan dengan berbagai macam konflik dalam relita. 
Perspektif ini mengacu pada pemikiran bahwa penulis lahir, hidup, 
tumbuh, dan berkembang dalam sebuah masyarakat. Penulis 
mengungkapkan kekayaan pengalaman hidup yang diperoleh dari 
masyarakat tersebut dalam sebuah karya sastra.

Gejala kemunculan latar daerah dalam karya sastra Indonesia 
dapat dilihat sejak awal pertumbuhan kesusastraan Indonesia 
modern. Perkembangan latar daerah yang terdapat dalam karya 
sastra Indonesia ternyata mempunyai korelasi dengan karya sastra 
sebelumnya yang sebagian besar menggunakan latar Sumatera 
dalam ceritanya. Sumardjo (1981: 51) mengungkapkan bahwa 
novel Indonesia pada tahun 1920-1940an mencakupi Sumatera 
Barat, tahun 1940-1970 Jakarta, 1970-1980an mencakupi pulau 
Jawa khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur sampai pulau Bali. 
Bukti yang dapat dilihat untuk mendukung asumsi itu adalah novel 
Siti Nurbaya (1922) karya Marah Rusli, Azab dan Sengsara (1921) 
karya Merari Siregar, keduanya mengungkapkan latar Minangkabau, 
Pulau (1976) karya Aspar mengangkat latar Makassar, Upacara 
(1978) karya Korrie Layun Rampan menampilkan latar Kalimantan 
Selatan, dan Bila Malam Bertambah Malam (1971) karya Putu 
Wijaya dengan latar Bali. Pada tahun 1983 YB. Mangunwijaya 
sempat mengangkat latar ternate lewat novel Ikan-ikan Hiu, Ido, 
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Homa. Fenomena tersebut membuktikan bahwa karya sastra 
mampu menunjukkan fungsinya sebagai refleksi kehidupan sosial 
budaya, cerminan pengaruh timbal balik antara faktor sosial dan 
kultural masyarakat tertentu.

Terdapat fenomena menarik dalam perkembangan karya 
sastra Indonesia khususnya prosa setelah tahun 1980an. Fenomena 
tersebut ditandai dengan munculnya beberapa karya sastra yang 
berusaha mengungkapkan latar Jawa melalui fakta cerita sebagai 
elemen pembentuk sastra. Pengungkapan latar Jawa tersebut 
terletak dalam jalinan antara latar sosial yang tidak mungkin dapat 
dilepaskan dengan faktor geografis.

Karya sastra terutama prosa yang menggunakan latar lokal 
Jawa pada umumnya memiliki tokoh wanita yang menjadi tokoh 
utama atau tokoh penggerak dalam cerita. Hal tersebut dapat dilihat 
dari cerpen Mbok Jah karya Umar Kayam. Melalui cerpen Mbok Jah, 
kita akan melihat sejauh mana kearifan lokal yang terdapat dalam 
karya sastra tersebut, sehingga kita dapat mengklasifikasikannya 
ke dalam prosa yang memuat kearifan lokal budaya masyarakat 
Jawa sebagai manifestasi sekaligus aset budaya Indonesia.

KAJIAN TEORI

Konsep dasar sosiologi sastra sebenarnya sudah 
dikembangkan oleh Plato dan Aristotales dengan istilah mimesis 
dan creatio. Teeuw (2015: 168) mengungkapkan bahwa dunia 
empirik tidak mewakili kenyataan yang sungguh-sungguh, 
hanya dapat mendekatinya lewat mimesis, peneladanan atau 
pembayangan ataupun peniruan. Menurut Plato, seniman tidak 
lebih baik dari seorang tukang, karena seniman menciptakan karya 
yang meninggikan nafsu, sedangkan tukang dapat menciptakan 
sesuatu yang manfaatnya dapat dilihat secara nyata. Berkebalikan 
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dari pendapat gurunya, Aristotales mengungkapkan bahwa 
seniman lebih baik daripada tukang, karena seniman menciptakan 
suatu karya dengan kreasi, tidak sekadar meniru atau menjiplak. 
Karya sastra juga berfungsi sebagai katarsis atau penyuci jiwa.

Konsep sosiologi sastra didasarkan pada pandangan bahwa 
karya sastra ditulis oleh pengarang dalam kehidupan sosial 
masyarakat. Artinya, sastra juga dibentuk oleh masyarakat 
serta berada dalam jaringan sistem dan nilai masyarakatnya. 
Dari pandangan ini muncul pemahaman bahwa sastra memiliki 
keterkaitan dengan kenyataan masyarakat dalam berbagai 
dimensinya (Nurhayati, 2012: 56).

Kuntowijoyo (2006:195) mengungkapkan bahwa sastra 
sebagai bidang kajian sejarah intelektual masih belum banyak 
mendapatkan perhatian, baik dari para penulis sejarah maupun 
kritikus sastra Indonesia. Padahal sastra Indonesia menawarkan 
begitu banyak kemungkinan. Sejarah intelektual dapat memelajari 
perkembangan sastra dari internal dialectic-nya, dengan membahas 
perkembangan, kontinuitas, dan perubahan konsep-konsep kunci 
dari tema, proposisi, dan posisi pikiran pengarangnya. Dalam hal 
ini metode genetik atau evolusi akan dapat menyajikan sastra 
sebagai bagian dari kesadaran intelektual masyarakatnya. Jika kita 
percaya bahwa sastra sebagai sistem simbol mempunyai kaitan 
erat dengan sistem sosial yang melahirkannya, maka kita akan 
menemukan pula bahwa memelajari sastra dari segi intelektualnya, 
sama dengan memelajari kesadaran masyarakatnya. Sastra dapat 
menjadi  potret yang melukiskan masyarakat, analisis sosial 
yang menyiasati perubahan-perubahan masyarakat, dan kadang-
kadang menyuguhkan filsafat yang memberi landasan penilaian 
tentang apa yang sedang terjadi.

Fakta kemanusiaan merupakan landasan ontologis dari 
strukturalisme genetik. Adapun yang dimaksud dengan fakta 
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tersebut adalah segala hasil aktivitas atau perilaku manusia baik 
yang verbal maupun yang fisik, yang berusaha dipahami oleh 
ilmu pengetahuan. Meskipun dapat mempunyai wujud yang 
bermacam-macam, fakta-fakta kemanusiaan itu pada hakikatnya 
dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fakta individual dan 
fakta sosial. Fakta yang kedua mempunyai peranan dalam sejarah, 
sedangkan fakta yang pertama tidak memiliki hal itu. Fakta yang 
pertama hanya merupakan hasil perilaku libidinal seperti mimpi, 
tingkah laku orang gila, dan lain sebagainya, sedangkan fakta yang 
pertama mempunyai dampak dalam hubungan sosial, ekonomi, 
maupun politik antar-anggota masyarakat (Faruk, 2012: 57).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan cara 
mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kearifan 
lokal. Di samping itu penulis juga mengumpulkan ulasan-ulasan 
serta bahan tulisan lain yang didapat dari buku, jurnal, majalah, 
internet, dan lain sebagainya. Pada metode pengumpulan data ini, 
data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. 
Data primer berupa cerpen “Mbok Jah” karya Umar Kayam. Data 
sekunder berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kearifan 
lokal dan sosiologi sastra yang diperoleh dari berbagai macam 
sumber. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif. 
Kaelan (2005: 58) menyatakan bahwa metode deskriptif sendiri 
berusaha untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 
secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-
ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena 
tertentu.
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PEMBAHASAN

Kearifan lokal Jawa yang muncul dalam karya sastra Indonesia 
mempunyai daya pikat tersendiri. Kearifan lokal Jawa tersebut 
mengacu pada cara hidup, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, 
dan sistem nilai yang terdapat dalam masyarakat Jawa. Mahmud 
melalui Mardianto (2009: 3) memandang hakikat warna lokal 
sebagai realitas sosial budaya suatu daerah yang ditunjuk secara 
tidak langsung oleh fiksionalitas sebuah karya. Secara intrinsik, 
warna lokal selalu dihubungkan dengan unsur latar, penokohan, 
gaya bahasa, dan suasana. Selebihnya dijelaskan bahwa dalam 
konteks sastra sebagai sistem tanda, warna lokal selalu dikaitkan 
dengan kenyataan dunia luar yang ditunjuk oleh tanda tersebut. 
Kenyataan yang dimaksud adalah kenyataan sosial budaya dalam 
arti luas, meliputi aspek-aspek adat istiadat, agama, kepercayaan, 
sikap, dan pandangan hidup, hubungan sosial, serta struktur sosial 
atau sistem kekerabatan.

Termoshuizen melalui Navis (1985: 43) membatasi latar lokal 
sebagai latar belakang sosiologis yang memberikan warna berbeda 
jika ditulis oleh pengarang dari suku bangsa lain. Latar lokal 
menunjuk pada latar sosial yang khas dari daerah tertentu, latar 
geografis dari masyarakat tertentu yang meliputi adat istiadat, 
lingkungan hidup, dan sistem kehidupan subkultur tertentu. 
Pengertian warna lokal mencakup juga penggunaan dialek dari 
bahasa tertentu yang dipakai dalam karya sastra. 

Cerpen Mbok Jah karya Umar Kayam menceritakan tentang 
kehidupan seorang pembantu yang tinggal daerah Tepus Gunung 
Kidul Yogyakarta. Ia merupakan seorang pembantu yang sudah 
dua puluh tahun mengabdi kepada majikan keluarga Mulyono. 
Perlakuan baik dan penuh tepa selira selalu didapatkan oleh 
Mbok Jah. Dalam cerpen ini, Umar Kayam menghadirkan suasana 
sendu tentang kehidupan seorang pembantu rumah tangga yang 
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‘sudah pensiun’ dari pekerjaannya. Diceritakan bahwa Mbok Jah 
sudah beberapa kali tidak kembali ke rumah majikannya pada saat 
Lebaran karena kondisi kesehatannya yang tidak lagi mengizinkan. 
Padahal, saat pamit pulang pada majikannya, ia berjanji untuk 
menyempatkan diri kembali ke kota pada saat Lebaran untuk 
berkumpul bersama keluarga majikannya dan membuat masakan 
khas Lebaran untuk mereka. Namun, Mbok Jah tidak sanggup lagi 
menepati janjinya itu. 

Karena Mbok Jah tidak datang lagi selama dua kali Lebaran, 
keluarga majikannya pun mengunjungi Mbok Jah ke kampung 
halamannya. Mereka khawatir terjadi sesuatu pada Mbok Jah. 
Karena Mbok Jah sudah lama (dua puluh tahun) bekerja pada 
keluarga itu, mereka sudah menganggap Mbok Jah sebagai bagian 
dari keluarga mereka sendiri. Keluarga Mulyono pun akhirnya 
mengunjungi rumah Mbok Jah di desa Tepus Gunung Kidul. 

Setelah sampai di rumah Mbok Jah, mereka menemukan 
pembantu yang setia itu dalam kondisi sehat wal’afiat, namun 
mereka dikejutkan oleh suatu kenyataan yang tak pernah mereka 
bayangkan sebelumnya. Mbok Jah tinggal di sebuah gubuk reyot di 
dataran tinggi Gunung Kidul. Gubuk kecil tersebut hanya memiliki 
satu ruang ‘multifungsi’, tempat semua kegiatan rumah tangga 
Mbok Jah dijalankan. Selain tempat memasak, ada sebuah amben, 
yang  berfungsi ganda sebagai ‘tempat duduk’ tamu dan ‘tempat 
tidur’ Mbok Jah. Namun, Mbok Jah tetaplah ‘hadir’ di depan 
majikannya sebagai seorang abdi yang setia dan patuh. Ia begitu 
terharu ketika mengetahui majikannya dari kota datang jauh-jauh 
ke sana, untuk mengunjunginya. 

Cerpen Mbok Jah karya Umar Kayam ini termasuk salah 
satu cerpen lokal yang mengangkat kearifan lokal Jawa terutama 
Yogyakarta. Hal tersebut tampak di dalam masalah yang diangkat, 
tokoh-tokoh, karakter tokoh, latar, bahasa, dan kebudayaan 
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masyarakat Jawa. Hal-hal di atas dapat digkategorikan sebagai 
fakta kemanusiaan dalam teori sosiologi sastra. Untuk lebih jelas 
mari kita lihat pemaparan berikut.

1. Masalah yang diangkat dalam cerpen Mbok Jah adalah 
tentang kehidupan seorang pembantu dari desa yang sudah 
tidak bisa lagi bekerja pada majikannya yang berada di kota 
dikarenakan usia. Awalnya ia mencari sebuah pekerjaan 
yang layak di kota sebagai pembantu rumah tangga. Setelah 
mendapatkan pekerjaan tersebut, Mbok Jah merasa sangat 
nyaman bisa berada di keluarga Mulyono, bahkan Mbok 
Jah sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Hal ini sangat 
bertolak belakang dengan sikap anak kandung Mbok Jah 
yang seolah-olah sudah tidak memedulikan dan lupa dengan 
keadaan ibunya karena ia lebih memilih hidup di Surabaya 
bersama istri dan anaknya. Lika-liku kehidupan Mbok Jah 
menjadi permasalahan utama dalam cerpen ini. Umar Kayam 
berusaha menampilkan permasalahan-permasalahan yang 
biasa dihadapi oleh seorang pembantu rumah tangga yang 
berasal dari desa.

2. Tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen ini menggunakan nama-
nama lokal yang identik dengan masyarakat Jawa. Lihatlah 
pada nama Mbok Jah, Mulyono, Kendini, Kendono.

3. Karakter tokoh yang ada dalam cerpen tersebut 
menggambarkan sifat-sifat masyarakat lokal Jawa. Mbok Jah 
mempunyai sifat setia, sederhana, rendah hati. Hal ini dapat 
dilihat ketika Mbok Jah sudah tidak bekerja lagi  pada keluarga 
Mulyono. Mbok Jah tetap menjalin silaturahmi dengan 
majikannya. Hal ini jarang sekali dilakukan oleh orang-orang 
pada masa sekarang, terutama orang kota.  Kesederhanaan 
Mbok Jah tampak dalam sikap dan kondisi rumahnya. Mbok 
Jah hanya makan dengan tiwul dan sambel, keadaan rumah 
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Mbok Jah sangat sederhana, yang hanya terdiri atas satu ruang 
yang bisa digunakan untuk semua aktivitas. Kesederhanaan 
ini merupakan salah satu sifat dari masyarakat Jawa, karena 
mereka lebih menyukai hidup sederhana tetapi bahagia, 
daripada hidup kaya tetapi menderita.

4. Latar atau setting cerpen ini berada di desa Tepus Gunung 
Kidul yang sarat dengan nuansa pedesaan. Umar Kayam 
melukiskan tempat tinggal Mbok Jah dengan baik, hal itu 
dapat dilihat dari kutipan berikut:

 Desa itu tidak lndah, nyaris buruk, dan ternyata juga tidak 
makmur dan subur. Mereka semakin terkejut lagi waktu 
menemukan rumah mbok Jah. Kecil, miring, terbuat dari 
gedek dan kayu murahan. Tegalan yang selalu diceriterakan 
ditanami dengan palawija nyaris gundul tidak ada apa-apanya.

 Di dalam hanya ada satu meja, beberapa kursi yang sudah 
reyot dan sebuah amben yang agaknya adalah tempat tidur 
mbok Jah. Mereka disilakan duduk. Dan keluarga Mulyono 
masih ternganga-nganga melihat kenyataan rumah bekas 
pembantu mereka itu.

 Mereka pun tahu itu keputusan yang tidak bisa ditawar lagi. 
Lalu mereka pamit mau pulang. Tetapi hujan turun semakin 
deras dan rapat. Mbok Jah mengingatkan ndoro kakungnya 
kalau hujan begitu akan susah mengemudi. Jalan akan tidak 
kelihatan saking rapatnya air hujan turun. Di depan hanya 
akan kelihatan warna putih dan kelabu. Mereka pun lantas 
duduk berderet di amben di beranda memandang ke tegalan. 
Benar tegalan itu berwarna putih dan kelabu.

 Pelukisan latar di atas dapat mendukung suasana pedesaan 
yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Suasana tersebut dapat 
menjadi ciri khas cerpen-cerpen yang mempunyai warna 
lokal.
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5. Cerpen Mbok Jah ini menggunakan beberapa bahasa jawa. 
Hal ini menjadi salah satu penanda bahwa cerpen Mbok Jah 
merupakan cerpen yang memiliki warna lokal. Kata-kata 
dalam bahasa jawa itu antara lain: tepa slira, ndoro, ndoro 
kakung, ndoro putri, lho, sambel, mlekok, mbok, menglesot, 
rak, inggih, gus-den, rara, kula nuwun, walah, amben, sugeng 
riyadi, nggih, to, kok, tiwul, saking, tegalan, gedek. Kata-kata 
tersebut menambah nuansa jawa yang sangat kental. Ketika 
membaca cerpen ini pembaca seakan bisa merasakan dialog 
antara orang-orang Jawa yang sangat khas.

6. Kebudayaan masyarakat Jawa di Yogyakarta tampak dalam 
tradisi sekaten. Pada saat itu Mbok Jah ditemani oleh Kendono 
Kendini di halaman keraton ketika mendengarkan alunan 
nada gamelan dalam upacara sekaten. Upacara sekaten 
tersebut sebagai salah satu media syiar Islam pada zaman 
dulu. Tabuhan gamelan yang dilantunkan memuat gending-
gending keramat yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW.

SIMPULAN

Cerpen Mbok Jah karya Umar Kayam merupakan salah satu 
manifestasi dari kearifan lokal yang terdapat di Jawa khususnya 
daerah Yogyakarta. Kearifan lokal tersebut wajib dijaga kalau perlu 
dikembangkan dalam berbagai karya serta pembelajaran karena 
kita tahu bahwa karya sastra dengan kearifan lokal yang terdapat 
di Indonesia merupakan aset bagi bangsa Indonesia. Apabila kita 
sebagai warga negara Indonesia tidak melakukan proteksi budaya 
dengan baik, besar kemungkinan bahwa budaya kita akan menjadi 
asing dan diasingkan (diklaim) oleh bangsa asing. Siapa lagi yang 
akan menjaga budaya Indonesia kalau bukan kita.
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upstrimulyono@gmail.com

ABSTRAK

Ada yang menarik dari sastra tegalan. Sastra tegalan 
akhir-akhir ini banyak ditulis orang, baik dalam bentuk puisi, 
prosa, maupun drama. Sastra tegalan juga sedang diusahakan 
untuk diajarkan di sekolah-sekolah di lingkungan Kota Tegal. 
Di Universitas Pancasakti (UPS) bahkan sastra tegalan telah 
ditetapkan menjadi mata kuliah pilihan di Program Studi 
Pendidikan Bahasa Indonesia. Sejumlah mahasiswa telah meneliti 
puisi tegalan sebagai skripsi dan tesis. Bahkan Dina Nurmalisa saat 
ini sedang meneliti puisi tegalan (Ruwat Desa) sebagai disertasi. Di 
perpustakaan pusat Universitas Pancasakti (UPS) Tegal tardapat 
rak Pojok Tegalan yang menyimpan berbagai koleksi karya sastra 
tegalan. Di dalam tulisan pendek ini dideskripsi hasil penelitian 
tentang puisi tegalan Ndoro Binyak karya Lanang Setiawan. Tulisan 
ini merupakan rangkuman laporan penelitian Tri Mulyono dan Sri 
Mulyati tentang kumpulan puisi tersebut.

        Kata Kunci: nilai sajak, Ndoro Binyak

1. Pendahuluan

Ndoro Binyak (2017) merupakan salah satu puisi tegalan 
karya Lanang Setiawan. Yang dimaksud dengan puisi tegalan adalah 
puisi yang ditulis dalam bahasa Jawa dialek Tegal. Puisi tegalan 



233PROSIDING SEMINAR NASIONAL
   Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

ditulis oleh penyair yang bertempat tinggal di Tegal. Sementara 
itu, ditilik dari isinya puisi tegalan adalah puisi yang berisi tentang 
peri kehidupan masyarakat Tegal. Buku kumpulan puisi tegalan 
karya Lanang Setiawan yang lain adalah Nawu (2011) dan Tegal 
Sumbu Pendek (2015). Ndoro Binyak puisi paling penting karya 
Lanang Setiawan karena menurut Ayyub (dalam Setiawan, 2018: 
77) terdapat di dalamnya puisi ramalan penyairnya yang berjudul 
“Tarian Jala Sutra”. Sementara itu, Mulyono (dalam Esage, 2019) 
menyebut Lanang Setiawan sebagai bukan penyair biasa.

Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra. Menurut 
Wellek dan Warren (1989) karya sastra adalah karya imajinatif 
yang nilai estetikanya dominan. Seperti dikutip Pradopo (1987: 6) 
Ahmad (1978: 3) mengumpulkan pengertian puisi dari berbagai 
sumber, antara lain pendapat Taylor Coleridge yang mengatakan 
bahwa puisi adalah kata-kata terindah dalam susunan yang 
terindah. Elema (dalam Baribin, 1989: 93) mengatakan bahwa 
puisi itu bernilai estetika jika pengalaman jiwa yang menjadi 
dasarnya dapat terjelmakan ke dalam kata.  Sebagaimana dikutip 
Baribin (1989: 93) Sastrowardoyo membedakan pengalaman 
jiwa menjadi lima, yaitu niveau anorganis, niveau vegetatif, niveau 
animal, niveau human, dan niveau religius. 

Niveau anorganis adalah pengalaman jiwa yang berkaitan 
dengan benda-benda, misalnya batu, tanah, patung, dan sebagainya. 
Salah satu ciri dari pengalaman jiwa ini adalah mempunyai 
ukuran, seperti panjang, tinggi, besar, kecil, dan dapat diraba. 
Jika pengalaman jiwa ini terjelmakan ke dalam kata, dalam puisi 
bentuknya adalah pola bunyi, irama, baris, sajak, baris, bait, dan 
bentuk puisi secara keseluruhan.

Niveau vegetatif adalah pengalaman jiwa yang berkaitan 
dengan tumbuh-tumbuhan, seperti pohon yang mempunyai daun, 
ranting, cabang, dan bunga. Jika pohon itu daunnya lebat maka 
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suasana yang tercipta adalah sejuk. Sebaliknya jika daunnya 
rontok dan tinggal ranting maka suasana yang dibangun adalah 
gersang. Jika pengalaman jiwa ini terjelmakan ke dalam kata, akan 
melahirkan suasana tertentu yang ditimbulkan oleh rangkaian 
kata yang dapat menimbulkan suasana sejuk, menyenangkan, 
menggembirakan, romantis, menyedihkan, khusuk, dan sebagainya.

Pengalaman jiwa yang berkaitan dengan sifat-sifat binatang 
disebut niveau animal, misalnya suka melampiaskan nasfu seperti 
makan dan minum, berkelai, dan seks. Jiaka pengalaman jiwa ini 
terjelmakan kedalam kata akan berupa nafsu naluriah, seperti 
hasrat untuk makan dan minum, nafsu seksual, nafsu untuk 
membunuh, dan sebagainya.

Niveau human adalah pengalaman jiwa yang berkaitan 
dengan sifat-sifat dasar manusia, seperti perasaan belas kasihan, 
dapat membedakan baik dan buruk, berjiwa gotong-royong, dan 
sebagainya. Jika pengalaman jiwa ini terjelma ke dalam karya 
sastra maka wujudnya adalah renungan-renungan batin, konflik-
konflik kejiwaan, rasa belas kasihan, rasa simpatik, dan sebagainya.

Sementara itu, pengalaman jiwa yang berhubungan dengan 
sifat-sifat ketuhanannya dinamakan niveau religius. Tingkatan 
ini terjadi ketika manusia sedang sembahyang, dhikir, berdoa, 
merenungkan hakikat dunia, hakikat kehidupan, dan sebagainya. 

Lanang Setiawan pernah mengatakan bahwa salah satu ciri 
puisi tegalan adalah ditulis dengan bahasa yang apa adanya atau 
blak blakan utawa apa anane. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa 
salah satu nilai estetika puisi tegalan adalah keapaadaannya itu. 
Kumpulan puisi tegalan yang berjudul Ndoro Binyak karya Lanang 
Setiawan akan dianalisis dari niveau human, yaitu pengalaman 
jiwa yang bekaitan dengan sifat-sifat hakikat manusia, seperti 
tergambar dalam berbagai sifat seperti perasaan belas kasihan, 
dapat membedakan baik dan buruk, dan gotong royong. 
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2. Metode Penelitian

Subjek penelitian ini adalah lima judul puisi tegalan yang 
terkumpul dalam Ndoro Binyak. Puisi tegalan dimaksud adalah 
berjudul “Ndoro Binyak”, “Dendam”, “Eman-eman Temen”, “Gatel”, 
“Wong Tegal Bisa Angas”, “Pecah Kongsi”, “Panutan”, “Petaka”, 
“Prekutut Manggung”, dan “Pecah Benih”. Pengumpulan datanya 
dilakukan dengan baca dan catat. Analisis datanya dilakukan 
dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa nilai sajak Ndoro Binyak termasuk esetika niveau human, 
yaitu rasa tidak suka penyair terhadap seseorang yang disebutnya 
sebagai Ndoro Binyak yang terlihat pada pilihan katanya yang 
kasar.

3. Nilai Sajak Ndoro Binyak

Ndoro Binyak merupakan puisi tegalan karya Lanang Setiawan. 
Isinya adalah tanggapan kritis terhadap kekuasaan Walikota Tegal, 
Siti Masitha yang dianggap semena-mena. Di dalam Ndoro Binyak 
dimuat 42 judul puisi tegalan, yaitu “Nggo Ato-ato”, “Ndoro Binyak”, 
“Demdam”, “Pan Ngajak Apa-apanan”, “Dialog Antara Mane Kamben 
Anake”, “Bakul”, “Kotane Enyong Mrosot Pamore”, “Gambar Kotane 
Enyong”, “Cilaka Mentit”, “Eman-eman Temen”, “Getel”, “Jarene 
Angket”, “Dodolan”, “Geni Masih Mulad”, “Kur Siji Sing Tak Jaluk”, 
“Agen Mane Tumbang”, “Aja Kur Nonton”, “Dadia Wong Adil”, 
“Samber Mata”, “Wong Tegal Bisa Angas”, “Pecah Kongsi”, “Impen, 
Impen II”, “Tarian Jala Sutra”, “Aja Sepisan Maning”, “Sajak Kanggo 
DPR”, “Wayahe”, “Tobata”, “Ronggeng Kunyuk”, “Panutan, Petaka”, 
“Jabatan”, “Jabatan Dudu Weladan”, “Sarang Troll”, “Tegal Diodol 
Odol”, “Nyong Kowen Dewa Dewi”, “Manyu Mata”, “Sorgane Enyong 
Sorgane Kowen”, “Pepesten”, “Prekutut Manggung”, “KowenDudu 
Penitipan Benih”, “Ultah Seket Telu Taun”.
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Nilai sajak Ndoro Binyak termasuk pada estetika niveau 
human, karena seluruh puisi yang terdapat di dalamnya 
mengungkapkan rasa tidak suka penyair terhadap Mane 
karena sikap dan perilakunya yang buruk ketika menjabat sebagai 
Walikota Tegal. Karena rasa tidak sukanya itu penyair dalam 
puisi-puisinya memilih kosa kata yang nilai rasanya kasar, bahkan 
sangat kasar. Kosa kata kasar inilah sebagai simbol keapaadaan 
penyair, yang pada gilirannya menjadi ciri estetika puisi tegalan. 
Hal itu, misalnya tampak pada puisi yang berjudul “Ndoro Binyak”, 
“Dendam”, “Eman-eman Temen”, “Gatel”, “Wong Tegal Bisa Angas”, 
“Pecah Kongsi”, “Panutan”, “Petaka”, “Prekutut Manggung”, dan 
“Pecah Benih”.

Pada puisi yang berjudul “Ndoro Binyak” misalnya, Mane 
dijuluki Ndoro Binyak karena sikap dan perilakunya yang tidak 
baik.

Apa iya Ndoro Putri hebat?

Ah ...

pirang-pirang Ndoro ora kaya Ndoro raimu:

Ndoro Binyak!

Kutipan di atas terdiri atas empat baris. Baris pertanya 
mempertanyakan kehebatan Mane sebagai walikota. Pertanyaan 
itu dijawab pada baris yang kekeempat, yaitu dengan kata-kata 
julukan Ndoro Binyak. Di dalam Kamus Tegalan (2005) tidak 
ditemukan arti kata binyak. Namun demikian, menurut penyairnya 
binyak berarti ‘kelewat jahat’. Kata raimu yang terdapat pada 
baris ketiga juga termasuk kosa kata kasar yang menggambarkan 
kemarahan penyair karena sikap dan perilaku Mane.
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Gambaran ketidaksukaan penyair kepada Mane juga terlihat 
pada puisinya yang berjudul “Dendam”. Pada puisi tersebut penyair 
tidak suka kepada Mane karena sikap dan perilakunya yang suka 
membuat perpecahan dan penyiksaan warga sendiri, seperti 
tampak pada kutipan bait IV dan V berikut.

Salawas-lawas rika kur gawe crah

antarane sedulur karo sedulur

antarane kanca karo kanca

antarane sepenanggungan karo

sepenanggungan

Ora kira-kira rika nyiksa laka pedote

metang-mentang paling hebat duwe kuwasa

Tak enteni wayang pangapesane rika blaine rika

nyong culag sapol-pole culag

nyong gemremet melangit-langit

sengit membukit-bukit

Dalam bahasa Indonesia crah artinya ‘pecah’. Jadi, Mane 
dianggap sebagai seorang tokoh yang suka membuah perpecahan. 
Kemarahannya akan dituangkan dalam sebuah dendam, yaitu akan 
menyeset-nyeset Mane dengan welad. Menyeset-nyeset berarti 
‘’menyobek-nyobek’, sedangkan welad berarti ‘kulit bambu yang 
tajam’, seperti tampak pada bait VI baris pertama: /Pan tak seset-
seset rika nganggo welad/... Pilihan kata tak seset-seset nganggo 
welad merupakan ungkapan yang nilai rasanya sangat kasar, 
karena mengancam dengan akan menyakiti.
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Di dalam puisi yang berjudul “Eman-eman Temen” dan  “Gatel” 
juga ditemukan kosa kata yang nilai rasanya kasar sebagai ciri nilai 
estetika puisi tegalan. “Eman Eman Temen” ditulis dalam enam 
bait. Pada bait IV, V, VI, dan VII terdapat di dalamnya ungkapan 
penghinaan dalam bentuk kosa kata kasar.

...

Tak kira rika pentolan

jebul kocolan

Tak kira rika panutan

jebul kembang entut-entutan

Waktu nyalon rika dioyong-oyong

barang njagong rika dadi garong

Kapan wayahe rika dilandrat

kapan wayahe rika tamat!

Dalam kutipan di atas tampak jelas pahwa Mane, sebagai 
seorang walikota dikatakan kocolan (bair IV), kembang entut-
entutan (bait V), dan dadi garong (bait VI). Sementara itu, pada 
bairt VII Mane didoakan untuk dilandrat dan cepat turun dari 
jabatannya. Kocolan berarti seenak sendiri, kembang entur-entutan 
berarti ‘pembohong’, sementara itu dadi garong berarti ‘menjadi 
pencuri’ atau ‘korupsi’.
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Sementara itu, di dalam puisinya yang berjudul “Gatel” Mane 
dikatakan mbentongor, compong, uteke poal, dan gatel. 

GATEL

Kowen ngajari enyong kon

andap asor

kepiben nyong andap asor

wong sing marahi mbentongor

kowen?

Kepiben nyong duwe santun

wong sing marahi compong

kowen?

Kowen ora umum manungsa

uteke dol uteke poal

Enyong kon kepimen?

Nurut aturan?

Sendika dawuh?

Gatel....?

Tegal, 27 Januari 2017
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Di dalam puisi di atas kata mbentongor ditemukan pada bait I 
baris keempat, kata compong ditemukan pada bait II baris kedua, 
dan kata uteke poal ditemukan bada bait III baris kedua. Sementara 
itu, kata gatel ditemukan pada bait V baris keempat. Dalam konteks 
itu, mbentangor berarti ‘tidak sopan’, compong berarti ‘gila’ atau 
‘tidak waras’, sementara itu uteke poal berarti ‘tidak punya pikiran’.

Kata-kata kasar juga ditemukan pada puisi yang berjudul 
“Wong Tegal Bisa Angas”, “Pecah Kongsi”, “Panutan”, “Petaka”, 
“Prekutut Manggung”. Di dalam puisi yang pertama, Mane 
dikatakan uteke comberan dan adigang adigung. Kata uteke 
comberan ditemukan pada bait I baris kedua. Semenentara itu, 
kata adigang adigung terdpat pada bait II baris kedua. Kutipan 
berikut ini menunjukkanhal itu.

Nyong eram

duwe pimpinan uteke comberan

sawa-sawa ngamuk sawa-sawa ngamuk

sapisan-pisan uteke digebeg men resik

Ciri pimpinan kudune ususe landung

aja adigang adigung

...................................

Pada puisi yang berjudul “Pecah Kongsi” juga terdapat 
kata-kata kasar yang menandai estetika puisi tegalan. Kosa 
kata dimaksud ditemukan pada bait I, yaitu berupa kata bengis. 
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Sedangkan yang kedua kata diserang nganti ngatang-ngatang yang 
terdapat pada bait III baris kedua dan ketiga.//Sewaktu kuwe/
gantian Mane diserang/nganti ngatang-ngatang//. (NB, 2017: 35).

Pada bait II puisi yang berjudul “Panutan” ditemukan kosa 
kata yang nilai rasanya kasar, yaitu songkrah, srakah, dan gawe 
bubrah. Di dalam puisi tersebut Mane dikatakan songkrah dan 
srakah. Juga suka gawe bubrah. //Kowen songkrah/kowen srakah/
gawe bubrah//. Di dalam Kamus Tegalan songkrah diartikan 
jelalatan, artinya ke mana-mana atau tidak fokus. Srakah berarti 
‘ingin mendapatkan semuanya’ atau ‘ingin menguasai semuanya’. 
Sementara itu, gawe bubrah berarti ‘membuat rusak’.

Di dalam puisinya yang berjudul “Petaka”, Mane dikatakan 
ngempra, sok kuwasa, sok arogan, sok gagahan, dholim, dusta, dan 
apus janji. Kata-kata itu ditemukan pada bait IV dari enam bait 
yang terdapat pada puisi itu. Semua kata-kata itu, selain kasar juga 
memiliki nilai rasa yang negatif sebagai tanda ciri estetika puisi 
tegalan.

Di dalam puisi yang berjudul “Prekutut Manggung” Mane 
diceritakan telah meninggal yang artinya didoakan tidak baik. 
Sementara itu, pada puisi yang berjudul “Kowen Dudu Penitipan 
Benih” dikatakan bahwa Mane bukan seorang ibu yang sejati /
Kowen dudu tempaat penitipan benih/jahanam/...//.

4. Penutup

Berdasarkan analisis di atas disimpulkan bahwa nilai sastra 
puisi-puisi Lanang Setiawan yang terkumpul dalam kumpulan 
puisi tegalan yang berjudul Ndoro Binyak termasuk kategori niveau 
human, yaitu kritik karena rasa tidak suka kepada seseorang. 
Didasari rasa tidak suka itulah yang kemudian melahirkan kata-
kata yang nilai rasanya kasar, seperti songkrah, srakah, dan gawe 
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bubrah. Nilai rasa kasar itulah yang kemudian menjadi ciri khusus 
puisi tegalan pada umumnya.
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Hornby (1973: 41) berpendapat bahwa apresiasi adalah 
penimbangan, penilaian, pemahaman, dan pengenalan secara 
memadai.

Zakairia (1981: 6) berpendapat bahwa apresiasi sastra adalah 
kegiatan memahami cipta sastra dengan sungguh-sungguh 
sehingga menimbulkan pengertian dan penghargaan yang baik 
terhadapnya.

Natawidjaya (1981: 1) berpendapat bahwa apresiasi sastra adalah 
penghargaan dan pemahaman atas suatu hasil seni atau budaya.

Effendi (1982: 7) berpendapat bahwa apresiasi sastra adalah 
kegiatan menggauli cipta sastra dengan sungguh-sungguh 
sehingga timbul pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis 
dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra.

Sudjiman (1986: 9) berpendapat bahwa apresiasi sastra adalah 
penghargaan (terhadap karya sastra) yang didasarkan atas 
pemahaman.

Saryono (2009: 31) mengatakan bahwa apresiasi sastra ialah proses 
(kegiatan) pengindahan, penikmatan, penjiwaan, dan penghayatan 
karya sastra secara individual dan mementan, subjektif dan 
eksistensial, rohaniah dan budiah, khusuk dan kafah, intensif dan 
total supaya memperoleh sesuatu daripadanya sehingga tumbuh, 
berkembang, dan terpiara kepedulian, kepekaan, ketajaman, 
kecintaan, dan keterlibatan terhadap karya sastra.
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FUNGSI SASTRA ANAK DALAM KELUARGA 
UNTUK MENDUKUNG MAGELANG KOTA 

LAYAK ANAK
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RINGKASAN

Berbagai inovasi program telah dilakaukan oleh Pemerintah 
Kota Magelang untuk mencapai predikat kota yang benar-benar 
layak anak. Namun demikian masih belum secara khusus dan 
fokus menyasar pada lingkungan keluarga. Lingkungan keluaraga 
merupakan ruang yang paling sering menjadi tempat beraktivitas 
dan berinteraksi anak-anak. Lingkungan yang nyaman dan 
menyenangkan dalam keluarga diharapkan dapat mengoptimalkan 
tumbuh kembang anak yang kelak menjadi generasi penerus 
bangsa. Salah satu cara untuk mewujudkannya dapat dilakukan 
dengan menyampaikan sastra anak di lingkungan keluarga. Sastra 
anak tidak hanya sebagi hiburan untuk anak namun dapat juga 
memberikan nilai-nilai edukatif yang bermanfaat bagi anak. Hal 
yang penting untuk dibahas fungsi karya sastra anak dalam keluarga 
untuk mendukung Magelang Kota Layak Anak (KLA). Landasan 
kajian ini adalah sastra anak dan jenis penelitian kualitatif. Metode 
penelitian yang dilakukan dibagi menjadi dua yaitu pengumpulan 
data melalui angket dan analisis. Hasil pembahasan menunjukkan 
bebrapa fungsi sastra anak yaitu dapatmenjadi sarana menciptakan 
suasana nyaman di rumah, media komunikasi antara anak dan 
orang tua, serta sebagai media pendidikan moral anak di rumah. 
Oleh karena itu perlu upaya pemerintah dalam menggerakkan 
setiap keluarga di kota Magelang untuk menyampaikan sastra 
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anak di lingkungan keluarga demi terwujudnya Kota Magelang 
yang benar-benar menjadi Kota Layak Anak.

Kata kunci: Sastra Anak, Kota Layak Anak, keluarga

A. Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup 
bernegara. Stiap anak yang dilahirkanakan merupakan genrasi 
yang menjadi aset penting terutama dalam memenuhi ketersediaan 
sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Kualitas anak-anak 
yang baik tentunya dapat berpengaruh terhadap kemajuan suatu 
daerah bahkan suatu negara. Oleh karena itu perhatian yang serius 
dan khusus terhadap tumbuh kembang anak-anak menjadi perlu 
dilakukan berbagai pihak terutama pemerintah di suatu daerah. 
Salah satu daerah yang pemerintahannya memiliki perhatian 
cukup tinggi ialah pemerintahan di Kota Magelang. 

Sejak tahun 2011 Pemerintahan Kota Magelang memiliki 
komitmen untuk menjadikan Kota Magelang sebagai Kota Layak 
Anak (KLA). Hal itu terbukti dengan capaian prestasi yang diraih 
hingga saat ini yaitu Kota Magelang berturut-turut meraih 
penghargaan sebagai kota layak anak dari pemerintah pusat. 
Penghargaan terbaru yang diraih yaitu Kota Magelang sebagai 
Kota Layak Anak kategori Nindya. Namun demikian, Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), 
Yohana Yembise (wartakota.tribunnews.com, 2017) menjelaskan 
bahwa pengungerahan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 
yang diberikan kepada kabupaten/kotatersebut masih baru dalam 
tahap menuju layak anak, belum benar-benar layak anak. Artinya, 
masih perlu upaya dan strategi untuk meningkatkan wilayah kota/
kabupaten di Indonesia terutama Kota Magelang sebagai kota yang 
benar-benar layak anak. 
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Sejauh ini, program yang dilakukan oleh pemerintah kota 
telah cukup gencar. Berbagai inovasi terbaru juga dicanangkan 
untuk menjadikan Kota Magelang benar-benar menjadi Kota Layak 
Anak (KLA). Berbagai program tersebut anatara lain  menobatkan 
Forpimda sebagai Bapak Layak Anak, mengadakan Gerakan Pugar 
Ruang Belajar Anak (Gepura), Gerakan Balita Menabung (Galitung), 
Forum anak yang tersebar di 17 kelurahan, pembentukan 
Organisasi Bocah Magelang (Obama) dan pencanangan RW Ramah 
Anak. Selain itu pembuatan akte gratis, membangun perpustakaan 
yang representatif, mewujudkan sekolah ramah anak dari tingkat 
TK, SD, SMP, SMA dan yang sederajat hingga meluncurkan Jamkesda 
termasuk untuk anak di dalamnya (www.kabupatenreport.com 
dan www.antarajateng.com). 

Berbagai program inovasi  yang telah dilakukan pemkot 
tersebut disesuaikan berdasarkan lima klaster dalam program 
Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dirumuskan oleh 
Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik 
Indonesia (KPPA RI), yaitu tentang hak sipil dan kebebasan, 
lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar 
dan kesejahteran, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan 
kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Namun demikian, 
pada bagian klaster ke II masih belum ada program yang secara 
khusus dan terfokus menyasar pada upaya membuat lingkungan 
keluaraga yang  layak untuk anak. Padahal untuk menciptakan 
sebuah wilayah yang layak untuk anak dapat dimulai dari lingkup 
yang terkecil yaitu keluarga. Lingkungan keluaraga merupakan 
lingkup yang paling sering menjadi tempat berinteraksi anak-
anak. Artinya, anak seharusnya dapat lebih sering menikmati 
dan merasakan suasana dan fasilitas yang ada di rumah atau 
lingkungan keluarganya, dibandingkan dengan fasilitas-fasilitas 
umum yang disediakan untuk anak di luar rumah. 



247PROSIDING SEMINAR NASIONAL
   Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

Lingkungan keluarga yang nyaman dan menyenangkan 
tentunya dapat  mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak. 
Berbagai cara dapat dilakukan untuk membuat lingkungan keluarga 
menjadi nyaman dan menyenangkan untuk anak, salah satunya 
yaitu dengan menyampaikan berbagai jenis sastra anak. Sastra anak 
memiliki berbagai  jenis berupa cerita atau dongeng, foklor, fable, 
syair (lagu dolanan), dll. Semua jenis karya satra anak tersebut 
dapat diberikan kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhan dan 
usia anak dan dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Menurut 
Subyantoro (2013) ketika anak-anak mendengar cerita, mereka 
menggunakan imajinasi mereka. Mereka menggambarkan isi 
cerita dari deskripsi pembaca cerita. Kreativitas ini bergantung 
pada cara pembaca cerita dapat menghidupkan ceritanya dan cara 
pendengar aktif menginterpretsikan hal yang didengarnya. Dari 
cerita tersebut anak-anak akan menemukan teladan-teladan untuk 
bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi yang lain, kemampun 
mengimajinasikan cerita menjadi bekal anak untuk menyelesaikan 
persoalan-persoalan atau tanggung jawab-tanggung jawab pribadi. 

Sebagai karya sastra, maka sastra anak juga memiliki fungsi 
menghibur dan bermanfaat. Cerita-cerita anak yang disampaikan 
dapat memberikan suasana keakraban dan kenyamanan sekaligus 
dapat memberikan manfaat pendidikan tentang moral atau  
pembentukan karakter kepada anak. Suasana keluarga yang 
menyenangkan dan dipenuhi nilai-nilai pendidikan. Melalui sastra 
anak inilah yang tentunya dapat membantu anak tumbuh secara 
optimal. Menurut Nurgiyantoro (2013) Sastra anak mempunyai 
peran sebagai salah satu alat pendidikan yang seharusnya dan 
dimanfatkan dalam usaha membentuk dan mengembangkan 
kepribadian anak, berperan sebagai character building. Terkait 
dengan tujuan pendidikan karakter ketiga  komponen yaitu moral 
feeling, moral knowling, moral action harus saling berkaitan dengan 
baik. Hal itu menunjukkan bahwa, jika berbagai jenis sastra anak 
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dapat disampaikan dalam setiap keluarga di Kota Magelang dapat 
pula mendukung terciptanya lingkungan yang baik untuk tumbuh 
kembang secara fisik maupun mental.  Artinya, upaya menciptakan 
lingkungan keluarga yang ideal tersebut dapat menjadi salah satu 
pendukung terwujudnya Magelang sebagai Kota Layak Anak.

Permasalahan yang perlu dibahas adalah tentang bagaimana 
karya sastra anak di lingkungan keluarga dapat berfungsi dalam 
mendukung Magelang sebagai Kota Layak Anak (KLA). Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Langkah-langkah 
penelitian ini yaitu metode pengumpulan data dari hasil angket 
yang telah diisi oleh warga Kota Magelang yang tinggal bersama 
anak usia 3-7 tahun. Landasan kajian ini adalah sastra anak, yang 
digunakan untuk mendeskripsikan beberapa fungsi penyampaian 
sastra anak dalam lingkungan keluarga.

B. Fungsi Sastra Anak sebagai Hiburan dan Menciptakan 
Kenyaman Di Rumah

Salah satu sifat sastra adalah menghibur.  Maka sastra dapat 
difungsikan sebagai alat untuk menghibur. Demikian juga sastra 
anak yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk memberikan 
hiburan kepada anak-anak. Menghibur dalam hal ini bukan berarti 
hanya untuk menimbulkan gelak tawa atau suasana “guyonan”, 
karena dapat ditemukan juga karya sastra yang mengisahkan 
tentang keharuan dan kesedihan. Sastra anak memiliki fungsi 
menghibur artinya dapat digunakan untuk memberikan efek 
terhadap kejiwaan anak. 

Sastra anak memiliki kontribusi yang besar untuk 
membentuk kepribadian anak dalam proses pendewasaan diri. 
Sebagi media penghibur, sastra anak dapat memberikan efek 
suasana yang nyaman untuk anak. Ketika kisah yang disampaka 
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berisi hal-hal yang lucu dapat memberikan efek bahagia. Demikian 
juga jika kisah yang diampaikan berisi kesedihan dan kedukaan, 
pengalaman kesedihan tersebut justru dapat bermanfaat untuk 
melatih kejiwaannya supaya lebih kuat dan tabah. 

Berdasarkan hasil angket yang dilakukan, sebesar 98% 
responden setuju bahwa sastra anak dapat memberikan hiburan 
dan menciptakan suasana yang yaman di dalam rumah. Hanya 
2% responden yang ragu-ragu atau tidak menjawab. Tentunya ini 
dapat menunjukkan bahwa para orang tua/orang dewasa yang 
menyampaiakan sastra anak kepada anak-anak di rumah telah 
merasakan efek positif setelah menyampaikan berbagai bentuk 
karya sastra anak di rumah. Jika kesadaran ini dapat ditingkatkan, 
diharapkan gerakan penyampaian sastra anak di lingkungan 
keluarga dapat menciptakan situasi atau suasana yang nyaman 
untuk anak-anak di rumahnya. Kenyaman suasana rumah inilah 
yang dapat menjadi pendukung tumbuh kembang anak secara 
psikologis.

C. Fungsi Sastra Anak sebagai Media Komunikasi dan 
Perekat Hubungan Anak dengan Keluarga

Menciptakan suasana yang nyaman di dalam keluarga dapat 
dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan 
mebagun hubungan yang baik antar anggota kelurga. Hubungan 
yang baik dapat dibangun dengan komunikasi yang lancar dan 
saling mengerti kebutuhan masing-masing anggota. Dalam hal ini, 
terkadang karena perbedaan jarak usia dan pola komunikasi yang 
tentunya berbeda antara anak-anak dengan orang dewasa, maka 
perlu adanya media yang tepat untuk menjembatani. Adapun 
salah satu media yang dianggap paling tepat untuk berkomunikasi 
dengan anak-anak adalah melalui sastra anak. 
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Ketika orang tua/ orang dewasa membacakan sebuah cerita 
kepada anak-anak di rumah maka akan terjalin hubungan yang 
dekat. Kedekatan ini membuat adanya kontak batin yang kuat 
anatara anak-anak dan orang dewasa. Anak-anak yang pada 
umumnya menyukai cerita atau dongeng akan merasa adanya 
kenyamanan bersama orang dewasa.  Kedekatan itu selanjutnya 
akan membuat alur komunikasi anak dan orang tua dapat lebih 
mudah.

Berdasarkan angket yang telah dilakukan menunjukkan 100% 
responden manyatakan bahwa sastra anak yang diberikan di dalam 
rumah dapat berfungsi sebagai media komunikasi dan perekat 
hubungan antara anak dengan anggota keluarga.  Terciptanya 
hubungan dan komunikasi yang baik anatara anak dan orang 
dewasa di dalam rumah akan menimbulkan suasana kekaraban 
dan nyaman bagi anak-anak. Selanjutnya situasi dan kondisi yang 
nyaman di dalam rumah akan membantu tumbuh kembang dan 
mentuk pola perilaku yang baik pada anak-anak.

D.  Fungsi Sastra Anak sebagai Media Pendidikan Agama, 
Moral, Ahklak/ Budi Pekerti, dan Pembentukan Karakter

Selain memiliki sifat menghibur sastra juga memiliki sifat 
mengajarkan. Itu artinya sastra juga dapat berfungs sebagai media 
pendidikan kepada manusia. Di dalam sebuah cerita anak-anak 
terselip pesan-pesan yang tersimpan di dalamnya. Pesan-pesan 
ini pada umumnya berisi tentang nasihat, tauladan, ajakan, atau 
larangan yang lebih mudah  dipahami oleh anak-anak. Melalui 
penggunaan bahasa yang sederhana dan ilustrasi cerita membuat 
anak-anak tidak merasa diperintah atau digurui. 

Sebagai media pendidikan, hal yang perlu diperhatikan 
adalah pemilihan cerita-cerita yang sesuai dengan kebutuhan 
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anak dan usia anak. Orang tua dapat memilihkan kisah-kisah yang 
berkaitan dengan pendidikan agama ketika ingin menyampaikan 
hal-hal yang berhubungan dengan syariat atau ajaran-ajaran mulia 
dari kisah nabi-nabi. Pendidikan moral dan ahklak juga dapat 
disampaikan melalui cerita-cerita anak yang meberikan contoh 
perilaku yang beradab dari tokoh-tokoh misalnya dengan ilustrasi 
tokoh hewan/ tumbuhan. Intinya orang tua/ orang dewasa dapat 
memilihkan cerita-cerita anak sesuai dengan nilai-nilai apa yang 
ingin diajarkan kepada anak. 

Nilai-nilai pendidikan agama, ahklak/ moral yang ditanamkan 
melalui media sastra anak inilah yang nantinya dapat mementuk 
karakter seoarang anak kelak ketika besar. Karakter yang baik 
selalu diawali dengan keyakinan bahwa hal yang dilakukan adalah 
baik, kemudian dilakukan terus menerus sehingga melekat pada 
diri seseorang. 

Berdasarkan angket yang telah dilakukan sebanyak 98% 
responden beranggapan bahwa sastra anak dapat berfungsi sebagai 
media pendidikan moral, akhlak/ budi pekerti untuk anak. Hanya 
2% yang menyatakan tidak setuju.  Sebanyak 94% responden 
menggap bahwa sastra anak dapat berfungsi sebagai media 
pendidikan agama di rumah dan 6% menyatakan tidak setuju.  
Selanjutnya 94% responden menyatakan stuju bahwa karya sastra 
anak dapat berfungsi sebagai media pendidikan karakter anak dan 
6% menyatakan tidak setuju. Hasil angket ini menunjukkan bahwa 
sebagain besar responden menganggap bahwa sastra anak yang 
disampaikan di rumah memiliki fungsi edukatif untuk membentuk 
karakter anak. Orang tua dapat mengarahkan pengajaran atau 
arahan dengan tidak terkesan menggurui. Selain itu, anak-anak 
akan merasa tidak dipaksa, sehingga anak-anak akan lebih mudah 
menerima nasihat-nasihat baik dari orang tua. 
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E. SIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa para 
responden yaitu masayarakat Kota Magelang yang memilki anak 
atau tinggal bersama anak usia 3-7 tahun telah menunjukkan 
kesadaran yang cukup tinggi terhadap pentingnnya menyampaikan 
sastra anak di dalam rumah. Kesadaran ini ditunjukkan dengan 
pernyataan-pernyataan yang menyetujui bahwa penyampaian 
karya sastra anak di lingkungan keluarga dapat memberikan 
bermanfaat untuk tumbuh kembang anak-anak. 

Beberpa fungsi sastra anak yaitu memberikan hiburan, 
sebgai media komunikasi antar orang tua dan anak, serta sebagai 
media pendidikan nilai-nilai agama, moral atau budi pekerti untuk 
membentuk karakter yang baik pada anak-anak. Anak akan merasa 
terhibur dengan penyamaian sastra anak oleh orang dewasa 
yang tinggal bersamanya. Melalui penyampaian sastra anak oleh 
orang tua kepada anakya maka akan terjalinnya hubungan yang 
harmonis dalam keluarga. Selain itu, melaui penyampaia sastra 
nak  di dalam keluarga, anak akan memperolehan pendidikan 
karakter yang baik dimuli dari keluarga. Hal-hal tersebut 
menunjukkan beberapa fungsi sastra anak dapat dimanfaatkan 
untuk menciptakan situasi dan kondisi yang nyaman untuk anak di 
dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, penyampaian sastra 
anak di rumah menjadi hal yang perlu diperhatian dan diprioritas 
oleh pemerintah Kota Magelang dan segenap warganya dalam 
mengupayakan terwujudnya Magelang Kota Layak Anak.
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Eksplorasi Nilai-Nilai Moral dalam Kalilah 
wa Dimnah: Upaya Penguatan Karakter 

Siswa di Era Digital

Oleh Siti Zumrotul Maulida
Muyassaroh

Abstrak

The era of disruption changed the existing order to be 
all digital. One of the major changes in the disruption era was 
the character education of children damaged by the social 
environment. Various efforts were made to prevent and overcome 
this. The efforts made by the government are by issuing Perpres 
Nomor: 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter 
(PPK). PPK is an educational movement to strengthen students’ 
character of olah hati, olah rasa, olah pikir and sports. One of the 
movements is manifested in the mastery of new literacy, namely 
old literacy which contains new additions. Through this movement 
it is expected that strengthening character education can be 
realized. Exploring moral values   in literary works is also an effort 
to strengthen students’ character. With the content of moral values   
in the story of Kalilah wa Dimnah, students are expected to be able 
to determine attitudes in dealing with all problems of daily life 
(technology, social, economic, education, etc.). The method used 
in this research is qualitative descriptive with content analysis 
techniques while the approach is the concept of child literature 
and character education.

Keywords: disruption era, character education, moral values   
in literary 
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A. Pendahuluan

Setiap perubahan mengandung konsekuensi. Perubahan 
dalam era disrupsi yang melingkupi semua sektor kehidupan juga 
berdampak pada bidang pendidikan. Pendidikan sebagai salah 
satu tolok ukur kemajuan sebuah bangsa mempuyai peranan 
yang besar dalam mengisi era disrupsi. Disrupsi menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (2007) adalah hal tercerabut dari akarnya. 
“Hal” dalam pengertian tersebut dapat dimaknai bermacam-
macam. Kalau yang tercerabut itu nilai moral, tentu kondisi seperti 
sekarang di Indonesia (penyimpangan perilaku, kenakalan anak-
anak, tindak kekerasan, dan sebagainya) bukan hal yang baru. 
Padahal kondisi seperti itu sudah ada sebelum era disrupsi, 
misalnya kenakalan siswa yang berkaitan dengan degradasi moral. 
Beberapa penelitian tentang kemerosotan moral anak-anak yang 
masih sekolah membuat hati miris. Misalnya hasil penelitian 
Garizing (2016) di SMA Negeri 1 Pinrang Aceh menggambarkan 
moralitas siswa SMAN 1 Pinrang tergolong tidak baik. Penyebabnya 
antara lain penerapan nilai agama  kurang maksimal, pendidikan 
moral yang kurang, serta kecanggihan teknologi. 

Penelitian Ningrum (2015)  tentang perilaku seks bebas 
yang dilakukan oleh anak-anak sekolah tentunya membuat 
semua orang tercengang. Sebelumnya Ningrum mengutip data-
data dari berbagai sumber tentang hasil penelitian perilaku seks 
bebas. Melalui data-data tersebut Ningrum menindaklanjuti 
penelitian dengan teknik FGD (Focus Group Discusion). Hasil FGD 
menyebutkan bahwa faktor penyebab kemerosotan moral  adalah 
lingkungan anak, kemajuan teknologi yang tidak terbendung,  anak 
jauh dari ajaran agama, kurang pengawasan orang tua.  Lain lagi 
penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dkk. kepada peserta didik 
di SMK Pelita Bangunrejo Lampung Tengah (2014) tentang faktor 
yang mempengaruhi terjadinya degradasi moral peserta didik di 
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sekolah tersbut. Berbagai pelanggaran ringan sampai berat terjadi 
di sekolah tersebut. Mulai bolos, terlambat datang di sekolah, 
berkata kasar kepada guru, sampai membawa minuman keras ke 
sekolah dan berbuat mesum. Adapun faktor penyebab terjadinya 
degradasi moral di sekolah tersebut antara lain, kesadaran peserta 
didik terhadap arti penting pendidikan masih rendah, lingkungan 
yang tidak sehat, guru masih mengedepankan aspek kognitif dalam 
proses pembelajaran, dan kurang memberikan keteladanan. 

Ranah pendidikan dasar merupakan ranah yang efektif, 
tepat dan relatif mudah untuk menanamkan pendidikan moral. 
Apabila berhasil, kemungkinan besar degradasi moral seperti hasil 
penelitian di atas dapat diminimalisir. Namun penelitian tentang 
degradasi moral anak-anak di pendidikan dasar juga tak kalah 
mencengangkan. Hal tersebut dapat dilihat dari data Kementerian 
Komunukasi dan Informatika bahwa Indonesia termasuk dalam 
10 besar negara pengakses pornografi di dunia maya, dan setiap  
tahun mengalami kenaikan. Dari data tersebut diketahui bahwa 
pengakses situs porno adalah anak-anak di bawah umur (Kartila 
dalam antarajatim.com.2013). Zubaidah (sindonews.com.2013) 
menyebutkan 68 persen siswa sekolah dasar sudah aktif 
mengakses konten porno. Barangkali hal tersebut yang mendorong 
Cahyo (2017) mengadakan penelitian tentang dekadensi moral 
pada siswa SD. Kasus-kasus tindak krimnal yang sudah dilakukan 
oleh siswa SD dipaparkan oleh Cahyo. Menurutnya beberapa 
faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminal tersebut. 
antara lain,  pengaruh teknologi informasi yang sangat kuat, filter 
ketebukaan akses yang tanpa  batas, pergaulan  bebas, tidak ada 
unsur pendidikan dalam acara televisi, dan pengawasan orang tua 
dan lembaga pendidikan yang lemah.

Dari berbagai penelitian di atas menunjukkan beberapa 
faktor penyebab terjadinya degradasi moral salah satunya 
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perkembangan teknologi informasi yang tidak terbendung. 
Padahal dalam era disrupsi teknologi digitalisasi menjadi 
kebutuhan utama dalam segala bidang kehidupan, termasuk 
bidang pendidikan. Masyarakat pendidikan harus siap berubah. 
Perubahan dari teknologi informasi menjadi teknologi digitalisasi. 
Semua hal yang berkaitan dengan pendidikan akan  ditransformasi 
secara digital. Satu peran yang tidak dapat tergantikan  dengan  
teknologi tersebut yakni peran guru dalam menanamkan nilai-
nilai karakter. Penanaman nilai-nilai karakter oleh guru kepada 
siswa harus kreatif, inovatif, tepat guna, dan tepat sasaran. Hal 
tersebut sebagaimana diungkapkan  Rhenald Kasali (2018) bahwa 
ada tiga strategi yang dapat diterapkan dalam menghadapi era 
disrupsi. Pertama, jangan merasa nyaman dengan situasi yang 
ada. Kedua, jangan takut untuk melakukan  perubahan, dan ketiga 
menciptakan inovasi atau membentuk ulang. Ketiga strategi 
tersebut dapat diimplementasikan dalam pendidikan. 

Jangan merasa nyaman dengan situasi moral anak-anak saat 
ini. Ada keresahan yang perlu diselesaikan. Berbagai upaya harus 
dilakukan untuk mengantisipasi dan menanggulanginya. Jangan 
takut melakukan perubahan, tentunya berubah menjadi lebih 
baik. Jangan takut gagal dalam melakukan perubahan, jangan 
takut dicela kalau belum menghasilkan. Perubahan memerlukan 
proses, tidak semudah membalikkan tangan. Apalagi perubahan 
dalam pendidikan moral. Perlu keteladanan dan tindakan nyata. 
Mencipatkan inovasi atau membentuk ulang. Kalau pendidikan 
moral dalam pendidikan masih bersifat kaku dan dogmatis, perlu 
direka ulang dan diinovasikan. Kalau proses pendidikannya kurang 
menyenangkan dan membosankan, perlu variasi dan inovasi. 
Sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2017 
Pasal 2 tentang tujuan Penguatan Pendidikan Karakter terutama 
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bagian (b) yaitu mengembangkan platform pendidikan nasional 
yang meletakkan pendidikan karakter sebgai jiwa utama dalam 
penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan pelibatan 
publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, 
dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya 
Indonesia. Dengan demikian, pendidikan karakter merupakan 
salah satu solusi menyelesaikan permasalahan degradasi moral 
siswa di era disrupsi.

Karya sastra sebagi salah satu hasil ragam budaya Indonesia 
berperan penting dalam pendidikan karakter karena dalam karya 
sastra memuat nilai-nilai moral yang dapat diteladani. Meskipun 
pembelajaran sastra di dalam Kurikulum 2013 tidak disebutkan 
secara eksplisit, materi kesastraan dapat diintegrasikan melalui 
semua mata pelajaran terutama pelajaran bahasa Indonesia. 
Sekali lagi kreativitas dan inovasi guru sangat diperlukan dalam 
mengolah materi bahasa Indonesia yang memuat pendidikan 
karakter dari karya sastra. Kalilah wa Dimnah sebuah mahakarya 
sastra yang sudah jarang muncul dalam pembelajaran sastra. 
Karya Bedapa seorang sufi dan filsuf agung India tersebut oleh 
Fang (1975) dikelompokkan dalam Karya Sastra Melayu Klasik 
dan kemungkinan besar sudah hilang dari pasaran. Kalilah wa 
Dimnah tidak sekadar cerita atau dongeng fabel seperti yang 
dikenal anak-anak Indonesia. Memang sangat memprihatinkan 
pengetahuan anak-anak Indonesia saat ini terhadap dongeng 
fabel. Mereka hanya mengenal “Kancil Mencuri Mentimun”, “Kisah 
Kancil dan Buaya”, “Kisah Kancil dan Kura-Kura”, dan sebagainya. 
Meskipun kisah-kisah tersebut mengandung pesan moral, semakin 
tidak diminati. Katerbatasan dongeng fabel, kurang kreatif dalam 
penyampaian, kurang  inovatif dalam menggali kekayaan karya 
sastra menjadi tantangan guru untuk menghidupkan kembali 
minat siswa terhadap dongeng fabel. 
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B. Pembahasan 

Karya sastra selalu dikaitkan dengan moral karena 
kandungan isinya. Karya sastra adalah replika kehidupan manusia 
sesungguhnya yang  tidak terlihat nyata di kehidupan sehari-hari. 
Karena dalam menjalani kehidupannya, manusia penuh kepura-
puraan. Menutupi kelemahan dan kekurangan dirinya dengan 
yang baik-baik dan indah-indah. Namun tidak demikian dengan 
karya sastra. Karya sastra menggambarkan perilaku baik dan 
buruk manusia sesungguhnya. Inilah yang dapat dijadikan sebagai 
pendidikan moral. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh 
Suryaman (2010) dan Herfanda (2008) dalam Juanda (2018) 
yaitu “…sastra memiliki peluang utama dalam pembentukan dan 
perubahan karakter. Melalui karya sastra kita akan mempelajari 
berbagai nilai-nilai yang bersifat kemanusiaan mengenai hubungan 
antara manusia secara horizontal dan spiritual sebagai manusia 
yang beriman kepada Allah SWT, serta menghargai segala yang ada 
dalam kehidupan sekitar kita.” 

Eksplorasi nilai moral dalam karya sastra lama (dongeng) 
telah dilakukan oleh Juanda (2018). Dongeng yang berasal dari 
Nusa Tenggara Timur tersebut mengandung nilai kreatif, kerja 
keras, penolong, menghargai prestasi, sikap positif dan kejujuran.  
Kalilah wa Dimnah (KwD) meskipun bukan dongeng asli  
Indonesia patut untuk digali nilai-nilai karakter di dalamnya. KwD 
sebagai kumpulan kisah-kisah terbaik untuk anak-anak sebagai 
pembinaan dan pendidikan moral anak (Kamandoko, 2009:7). 
KwD disusun sebagaimana kisah 1001 malam yaitu kisah dalam 
kisah. Sebagaimana kisah-kisah dongeng di Indonesia, KwD ditulis 
dalam bentuk  fabel yang sarat dengan kandungan hikmah. Hikmah 
yang ada dalam KwD akan abadi karena menyangkut masalah 
kemanusiaan dengan berbagai karakter, watak, dan sifatnya yang 
terangkum dalam dua kelompok besar  yaitu baik dan buruk 
(Kamandoko, 2009:5).
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Kalilah wa Dimnah karya Bedapa ini disadur bebas oleh Gamal 
Kamandoko sehingga membaca kisah-kisah KwD lebih mudah 
dipahami dari pada yang ditulis oleh Fang. KwD mengandung 
lima belas kisah utama yang di dalamnya menceritakan kejadian 
yang dialami oleh hewan-hewan dan sedikit manusia. Karakter 
hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam kisah KwD berbeda 
dengan karakter biasanya. Hewan-hewan yang selama ini 
ditampilkan dengan karakter buruk justru mewakili sifat-sifat 
baik dan sebaliknya.  Misalnya serigala, anjing, ular, singa yang  
biasa dikarakterkan buruk, ditampilkan dengan sifat baik. KwD 
adalah kisah-kisah menawan Bedapa dalam mengungkapkan 
masalah siasat,  baik siasat jahat untuk menjebak maupun siasat 
baik untuk  menangkal siasat jahat. Selain itu, diungkapkan  pula 
hasil perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang jahat akan 
mendapatkan buah kejahatannya dan yang baik  akan memperoleh 
buah kebaikannya (Kamandoko, 2009:11).

Sebagaimana Perpres Nomor 87 Tahun 2017 yang mengatur 
tentang pelaksanaan penguatan pendidikan karakter, perpres 
tersebut bertujuan mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui 
penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja 
keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 
kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif,  
cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 
bertanggung jawab. Gemar membaca merupakan salah satu bentuk 
kegiatan penguatan pendidikan karakter. Kegemaran membaca 
anak-anak Indonesia menduduki peringkat terendah di ASEAN. 
Penelitian yang dilakukan oleh UNESCO terhadap minat baca 
di lima negara, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan 
perbandingan 0,001%. Peringkat tertinggi diduduki Jepang 82,3%, 
peringkat kedua Singapura (74%), peringkat ketiga Thailand 
(65%), dan peringkat empat Filipina (52,6%). Perbandingan yang 
sangat mencolok kalau dilihat dari angka-angka di atas. Salah satu 
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penyebab rendahnya minat baca masyarakat Indonesia adalah 
minimya buku bacaan. Menurut data penelitian Badan Pusat 
Statistik  bahwa di Indonesia satu buku dibaca oleh 80.000 orang. 
Dengan demikian, salah satu penyebab terjadinya degradasi moral 
anak-anak di Indonesia karena        kurangnya buku bacaan sehingga 
tidak ada minat membaca. KwD sebagai salah satu solusi bacaan 
yang menarik untuk anak-anak dan sarat dengan pendidikan moral 
patut disebarluaskan. Karena termasuk dongeng fabel, KwD akan 
lebih menarik disajikan dalam bentuk cerita bergambar. 

Sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak yaitu UU 
RI Nomor 35 Tahun 2014  bahwa yang dikategorikan anak adalah 
seseorang yang belum berusia  18 tahun , termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. Berdasarkan  ketentuan tersebut siswa 
sekolah dasar sampai sekolah menengah masih dikategorikan 
anak. Untuk itu, bacaan yang tepat untuk mereka adalah bacaan 
untuk anak-anak. Bacaan untuk anak-anak dapat berjenis  fiksi 
maupun nonfiksi. Sesuai dengan karakter anak, bacaan anak-anak 
memiliki ciri tersendiri. Karya sastra merupakan bacaan fiksi 
yang dibedakan siapa pembacanya. Karya sastra untuk anak-anak 
berbeda dengan karya sastra untuk orang dewasa.  Karya sastra 
anak-anak disebut sastra anak.  Dalam lema KBBI offline tidak 
ditemukan istilah sastra anak. Untuk itu, sastra anak di sini yang 
dimaksudkan sastra untuk anak-anak usia 7 s.d. 18 tahun. Sastra 
menurut Wellek (1993) adalah karya seni imajinatif dengan unsur 
estetisnya dominan yang bermediakan bahasa. Karya tersebut 
dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Dengan  demikian istilah 
sastra anak dapat diartikan sebagai karya seni imajinati dengan 
unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa baik lisan 
ataupun tertulis, yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-
anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak 
(Santosa, tanpa tahun). 
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Lebih lanjut Sarumpaet dalam Puji (tanpa tahun) 
mengemukakan 3 ciri yang menandai sastra anak itu berbeda 
dengan sastra dewasa, Ciri pertama unsur pantangan, kedua 
penyajian dengan gaya secara langsung, dan ketiga fungsi 
terapan. Unsur pantangan berkaitan dengan tema dan amanat. 
Dengan  demikian, tema sastra anak menghindari atau pantangan 
terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut seks, cinta erotis, 
dendam yang menimbulkan kebencian, kekejaman, prasangka 
buruk, kecurangan, dan kematian. Kalaupun mengangkat hal-hal 
buruk dalam kehidupan ke dalam sastra anak, misalnya masalah 
kemiskinan, perlakuan yang tidak adil pada tokoh protagonist 
dengan amanat yang disederhanakan. Penyajian dengan gaya 
secara langsung. Deskripsi sajian cerita secara singkat dan 
langsung menuju sasaran. Deskripsi diselingi dengan dialog yang 
wajar dan hidup. Pengisahan tokoh-tokoh sangat jelas, baik sifat, 
peran, maupun fungsinya dalam cerita. Biasanya lebih cenderung 
digambarkan sifat tokoh yang hitam putih. Artinya setiap tokoh 
yang dihadirkan hanya mengemban satu sifat utama, yaitu tokoh 
baik atau tokoh buruk. Fungsi  terapan mengarahkan sajian 
cerita kepada sifat informatif dan mengandung unsur-unsur yang 
bermanfaat, baik untuk pengetahuan umum, keterampilan khusus 
maupun untuk pertumbuhan anak. 

 Berdasarkan ketiga ciri di atas KwD memenuhi kriteria 
sebagai cerita anak. Permasalahan yang timbul bagaimana 
menyampaikannya atau bagaimana anak-anak dapat mengambil 
pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam KwD sebgai penguatan 
karakternya. Peran  guru dan orang tua sangat diharapkan dapat  
menyampaikannya. Guru dapat mengintegrasikan kisah KwD 
dalam materi pelajaran atau sebagai kegiatan ekstrakurikuler 
(mendongeng). Mendongengkan cerita sangat disukai oleh anak-
anak terutama anak-anak pada usia dini. Selain membudayakan 
kembali tradisi leluhur dengan mendongengkan kisah atau cerita 
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akan meningkatkan daya imajinasi, emosional, rasa sosial, rasa 
etis dan religius anak-anak (Juanda 2018). Demikian pula dengan 
orang tua di rumah, membacakan kisah-kisah kepada anak sebagai 
cara meminimalisir ketergantungan anak pada gawai. 

Roosseno (2018) mengemukakan nilai-nilai budi pekerti 
meliputi keyakinan, keutamaan, kebenaran, keindahan, altruisme, 
keadilan dan kedamaian, solidaritas dan kasih  sayang. Nilai-nilai 
budi pekerti ini merupakan warisan leluhur bangsa yang menjadi 
dasar pembentukan karakter semua siswa di era disrupsi. Kata 
karakter tidak ada dalam lema KBBI offline, sebagai padanan 
katanya adalah tabiat, watak, perilaku. Kata-kata tersebut dalam 
KBBI memiliki makna yang hampir sama. Tabiat n 1 perangai; watak; 
budi pekerti; 2 perbuatan yang selalu dilakukan; kelakuan; tingkah 
laku. Watak n  sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap 
pikiran dan tingkah laku; budi pekerti; tabiat. Perilaku n  tanggapan 
atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Dari 
makna ketiga kata dalam KBBI tersebut bahwa kata tabiat sama 
dengan watak. Kalau tabiat cenderung tindakan nyata (tingkah 
laku) sedangkan watak adalah sifat batin yang akan mempengaruhi 
perilaku. Dengan demikian,   keyakinan, keutamaan, kebenaran 
adalah watak. Keindahan altruisme, keadilan keadilan dan 
kedamaian, solidaritas dan kasih sayang adalah tabiat dan perilaku.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

C. Metode                                                          

Untuk mengetahui nilai-nilai moral dalam KwD penulis 
membaca berkali-kali buku tersebut. hal tersebut dilakukan oleh 
penulis untuk mengetahui kisah-kisah yang ada dalam KwD. dari  
Lima belas kisah yang ada hanya dua kisah yang berhubungan 
dengan tokoh Kalilah dan Dimnah. Selanjutnya, dari dua kisah 
tersebut dibaca lebih intensif untuk menganalisis karakter tokoh 
dalam KwD. Cara demikian menggunakan metode penelitian 
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deskriptif kualitatif. Adapun analisis data yang digunakan dengan 
cara menganalisis isi kisah untuk menemukan nilai-nilai moral 
pada tokoh-tokoh cerita sebagai penguatan pendidikan karakter. 
Adapun satu-satunya sumber data adalah Buku Kalilah wa Dimnah 
karya Bedapa yang disadur bebas oleh Gamal Komandoko, terdiri 
atas 412 halaman yang diterbitkan oleh Diva Press Banguntapan, 
Yogyakarta 2009. 

D. Hasil Analisis                                                                                                                                      

Dua kisah yang berhubungan langsung dengan judul buku 
ini ada di daftar isi nomor 6 dan 7 dengan judul “Singa dan 
Sapi” (halaman 51-124) , dan “Penyelidikan atas Kasus Dimnah” 
(halaman 125- 156). 

1. Ringkasan cerita dan nilai-nilai moral dalam kisah Singa 
dan Sapi

Dua ekor serigala bernama Kalilah dan Dimnah hidup di  hutan 
di wilayah kekuasaan singa si raja hutan. Keduanya dikenal cerdas, 
berilmu, dan berdab.  Hutan wilayah kekuasaan singa dihuni oleh 
hewan-hewan liar lainya seperti ular, babi hutan, macan tutul 
dan lain-lainya. Singa tidak pernah meninggalkan singgasananya,  
tidak pernah mendengarkan saran atau pendapat siapa pun yang 
berada di wilayah kekuasaannya. Santapannya pun disediakan oleh 
pasukan-pasukan yang taat kepadanya. 

Kalilah dan Dimnah bertugas sebagai penjaga pintu kerajaan. 
Mereka melakukan tindakan yang diuskai raja dan meninggalkan 
perbuatan yang tidak disukai raja. Tetapi Dimnah berkeinginan 
untuk lebih dekat kepada raja, ia  ingin mendapat kedudukan 
yang lebih tinggi. Walaupun dinasihati oleh Kalilah berkali-kali 
untuk mengurungkan niatnya, Dimnah tetap bersikeras menemui 
raja. Akhirnya dengan kesombongan akan kecerdasannya, Dimnah 



265PROSIDING SEMINAR NASIONAL
   Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

berhasil menjadi orang terdekat raja, menjadi sahabat raja dan raja 
dibuat kagum akan kecerdasannya.

Ketika keduanya sedang berbincang terdengar suara sapi 
melenguh, terlihat oleh Dimnah bahwa singa ketakutan mendengar 
lenguhan sapi karena selamanya singa belum pernah melihat dan 
mendengar lenguhan sapi. Dan Dimnah menasihati raja untuk tidak 
perlu takut terhadap suara karena tidak setiap suara itu harus 
ditakuti. Selanjutnya Dimnah meminta ijin singa untuk mencari asal 
suara. Singa mengijinkan, tetapi dengan perasaan menyesal telah 
menceritakan kelemahannya kepada Dimnah. Tak lama kemudian 
Dimnah membawa sapi yang bernma Syatrabil ke hadapan singa. 
Keduanya pun menjadi sahabat karib. Syatrabil diperlakukan dengan 
ramah dan santun, dijadikan sahabat kepercayaan. Keduanya 
semakin akrab dan Sytrabil menjadi sahabat paling istimewa raja. 
Hal tersebut menimbulkan kebencian dan kedengkian Dimnah 
kepada Syatrabil. 

Dimnah mengadukan hal tersebut kepada Kalilah sahabatnya. 
Ia ingin kedudukannya di sisi singa kembali seperti semula, tidak 
digantikan oleh Syatrabil. Dimnah ingin Syatrabil mati dengan 
siasat yang akan dijalankannya. Kembali Kalilah menasihati Dimnah 
untuk tidak berbuat hal yang membahayakan dirinya dan singa. 
Namun kemauan Dimnah tidak bisa dicegah lagi. Melalui siasat 
buruknya, Syatrabil mati di tangan singa. Kematian Syatrabil tidak  
membuat singa senang sebaliknya singa sangat sedih karena tahu 
Sytrabil tidak bersalah. Singa tahu bahwa Dimnah telah mengadu 
domba antara dia dan Syatrabil. Singa tahu Dimnah adalah sosok 
pendusta, curang, pengkhianat dan zalim.  Singa yakin kejahatan 
perilaku Dimnah sendiri yang kemudian akan membunuh Dimnah. 

Kisah Singa dan Sapi mengandung nilai moral sebagai  berikut.
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a. Nilai  keberanian
 Nilai ini dinyatakan oleh Dimnah ketika bersikeras ingin 

menemui singa dan ingin mendapatkan kedudukan di 
sisi singa (halaman 62). “...siapa pun orang yang tak mau 
menempuh kesulitan, maka selamanya tak akan  ia meraih 
apa yang diimpikannya!”

b. Nilai kesetaraan

 Nilai kesetaraan disampaikan singa kepada Dimnah ketika 
ia menceritakan Syatrabil  (halaman 68). “Jangan sekali-kali 
engkau terperdaya hingga meremehkannya!” tegur sang singa, 
“sebab, angin kencang itu tidak mempedulikan rerumputan 
yang lemah melainkan hanya akan menumbangkan pohon-
pohon kurma yang tinggi dan juga pohon-pohon besar!”

c. Nilai kebenaran

 Kalilah menyampaikan nasihat kebenaran kepada Dimnah 
setelah tahu Sytrabil mati karena tipu daya dan adu domba 
Dimnah (hlm. 122-123). “...jika engkau berani mengkhianati 
seorang sahabatmu, maka tak diragukan lagi akan ada orang 
lain yang lebih mengkhianatimu!” 

 “Bersahabat dengan orang-orang baik akan mendatangkan 
kebaikan dan bersahabat dengan orang-orang yang jahat 
akan mendatngkan kejahatan. Seperti angin, jika melewati 
sesuatu yang harum dan wangi, maka ia akan  membawa bau 
yang harum dan wangi. Dan sebaliknya,  jika  angin melewati 
sesuatu yang berbau busuk, maka akan memberi bekas bau 
yang busuk pula....”  

2. Ringkasan cerita dan nilai-nilai moral dalam kisah 
“Penyelidikan atas Kasus Dimnah”

Singa sangat menyesal setalah membunuh Syatrabil karena 
persahabatan antara keduanya telah terjalin dengan baik. 
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Pengabdian Sytrabil sangat besar kepadanya. Syatrabil adalah 
sahabat terbaiknya. Sahabat yang mendapat kedudukan istimewa 
dibandingkan dengan yang lainnya. Setelah kematian Syatrabil, 
singa bersahabat dengan Namir sang macan tutul. 

Suatu malam, setelah Namir singgah di temapt singa, Namir 
pulang dan melewati rumah Kalilah. Terdengar olehnya Kalilah 
sedang memarahi Dimnah atas kelakuannya yang telah mengadu 
domba antara Syatrabil dan singa dengan cara yang penuh 
kebohongan dan kedustaan. Kata Kalilah kepada Dimnah,”Engkau 
telah melakukan kesalahan besar!Engkau telah memasuki kasus 
yang menyulitkan dengan melakukan pelanggaran berat yang akan 
membinasakan dirimu sendiri!Sungguh, kematianmu akan sangat 
mengerikan jika kasusumu ini terbongkar dan diketahui oleh singa! 
Jika singa tahu pengkhianatanmu dan makarmu, maka engkau akan 
tinggal sendirian, tiada seorang penolong pun bagimu. Kehinaan 
dan kenistaan akan menimpamu. Engkau terancam hukuman mati 
karena kejahatanmu!” 

Setelah mendengar percakapan Kalilah dan Dimnah, 
Namir menemui ibu singa dan menceritakan apa yang baru 
saja didengarnya. Namir meminta kepada ibu singa untuk tidak 
membocorkan dan menyebarluaskan hal yang baru diceritakannya 
dan ibu singa berjanji menjaga rahasia tersebut. Keesokan harinya, 
ibu singa menemui singa yang terlihat sedih atas kematian 
Syatrabil. Ibu singa lantas membuka rahasia yang didapatkannya 
dari Namir dan tanpa menyebutkan sumber berita. Setelah itu 
singa memanggil semua sahabat dan pasukan-pasukannya tak 
terkecuali Dimnah. Di dalam pertemuan itu  Dimnah mendapat 
caci maki dari ibu singa dan beberapa anggota pasukan kerajaan 
singa. Meskipun Dimnah mengelak sebagai penyebab terbunuhnya 
Syatrabil, singa menyerahkan Dimnah kepada pengadilan. Hakim 
pun memutuskan Dimnah dipenjara dengan leher terikat. 
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Malam harinya secara diam-diam Kalilah menemui Dimnah di 
dalam penjara. Tanpa sepengetahuan mereka, seekor macan tutul 
(Fahad) yang bersebelahan dengan sel Dimnah mendengarkan 
pembicaraan keduanya. Dalam pembicaraan  itu Dimnah mengakui 
kejahatan dan dosa besarnya. Pada saat pengadilan untuk Dimnah 
dibuka untuk  kedua kalinya, Dimnah masih  bisa selamat dari 
hukuman mati karena kepandaiannya membela diri dan Dimnah 
dimasukkan penjara lagi. Peristiwa memilukan yang dialami oleh 
Dimnah membuat Kalilah sedih dan akhirnya ia sakit dan menemui 
ajalnya. Berita kematian Kalilah disampaikan kepada Dimnah dan 
berita itu membuat Dimnah sangat sedih. 

Karena Dimnah belum juga mengakui kesalahannya di depan 
hakim, ibu singa akhirnya menemui Namir untuk bersaksi atas 
apa yang pernah didengarnya  dari percakapan antara Kalilah 
dengan Dimnah. Demikian  juga Fahad yang bersaksi mendegarkan 
pengakuan Dimnah kepada Kalilah saat di dalam penjara. 
Berdasarkan kesaksian keduanyalah akhirnya Dimnah dihukum 
mati.  

Kisah “Penyelidikan atas Kasus Dimnah” memiliki nilai-nilai 
moral sebagai berikut.

a. Nilai agama dan kebenaran

1. Setelah dinasihati Kalilah, Dimnah berujar (hlm. 
135),”Jangalah  sedih dengan hukuman jika engkau 
terjerumus dalam sebuah kesalahan. Sesungguhnya jika  
engkau disiksa di dunia karena dosamu  itu  lebih baik 
bagimu dibandingkan engkau disiksa di akhirat dalam 
neraka jahanam  karena sebuah dosa!”

2. Pada saat dihadapkan kepada hakim dan hakim menasihati 
Dimnah untuk segera mengakui kesalahannya, Dimnah 
berujar (hlm. 148),”Sesungguhnya  hakim yang baik 
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adalah hakim yang tidak memastikan sebuah prasangka 
dan tidak pula mengambil tindakan karena prasangka! 
Hakim yang baik tidak akan menjadikan hal itu kepada 
orang-orang istimewa atau kepada orang-orang awam. 
Sebab mereka mengetahui bahwa prasangka sama sekali 
tidak bermanfaat untuk kebenaran!”

b. Nilai keadilan

 Ketika Dimnah akan diadili oleh hakim, singa meminta kepada 
para hadirin untuk mau bersaksi atas kesalahan Dimnah 
sebelum hakim  memutuskan hukuman kepada Dimnah 
(hlm. 137). Ujar singa,”...tergesa-gesa memberikan keputusan 
karena nafsu merupakan kebatilan dan memutuskan karena 
mengikuti kawan-kawan merupakan sebuah kehinaan!” 

c. Nilai kejujuran dan kesetiaan

 Nasihat ibu singa kepada anaknya tentang kesalahan Dimnah 
yang belum juga diputuskan membuat singa meminta 
kejujuran ibunya  tentang apa yang sudah diketahuinya. 
Jawab ibu singa (hlm. 154),”Sesungguhnya aku sangat tidak 
suka menyebarluaskan rahasia seseorangdi mana ia telah 
memintaku untuk menjaga rahasinya dan aku pun telah 
berjanji untuk menjaga rahasianya. Sungguh, dihukum matinya 
Dimnah nanti akan mengganggu persaanku jika karena akulah 
yang membongkar rahasia itu. Jika kupenuhi pemintaannmu, 
itu berarti aku telah melakukan sustu tindakan yang telah 
dilarang oleh para ulama. Tak ada yang dapat kulakukan 
untuk memenuhi permintaanmu selain meminta sosok yang 
menitipkan rahasia ini kepadaku. Biarlah ia sendiri yang akan 
menjelaskan apayang didengardan dilihatnya kepadamu 
secara langsung.” 
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E. Penutup 

Nilai-nilai yang ada dalam kisah KwD di atas merupakan 
nilai-nilai yang dapat digunakan untuk menguatkan pendidikan 
karakter siswa pada zaman ini. Karakter baik dan buruk dimiliki 
oleh setiap orang. Watak buruk yang mempengaruhi tindakan 
manusia akan berakibat buruk pada dirinya. Dimnah yang dikenal 
cerdas, pandai menasihati karena memiliki watak iri, dengki, 
dan ambisi, akhirnya binasa oleh keserakahannya. Akibatnya, 
sahabat yang sangat baik baginya pun mati karena rasa sedih 
melihat perilaku Dimnah. Kalilah adalah sosok yang mewakili 
watak baik, penyabar, kasih sayang dan memiliki solidaritas 
yang tinggi. Meskipun tahu sahabatnya bersalah dan tidak mau 
menuruti nasihatnya, ia  tetap menganggapnya sahabat. Kisah ini  
merupakan permintaan Baginda Raja Debsyalem kepada Bedapa 
untuk memberi perumpamaan perihal dua orang yang bershabat 
dan saling menjalin cinta kasih. Karena seorang pendusta yang 
licik melakukan tipu muslihat dan menyulut fitnah, akhirnya 
hubungan kedua orang itu retak dan timbul permusuhan serta 
persengketaan di antara mereka. Jika dua orang bersahabat yang 
saling menjalin cinta kasih kemudian dimsuki seorang pendusta 
yang mencari-cari siasat jahat, maka tak lama kemudian hubungan 
keduanya akan putus dan hancur karenanya. Keduanya bahkan 
akan saling membenci dan bermusuhan.
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Abstract 

The utilization of technology and internet based teaching 
media can be used  to enhance the writing ability of BIPA students 
in learning Bahasa Indonesia. Blog, as one of the interactive media 
believed as the most effective media to learn and practice writing. 
This paper aims to describe the learning process of BIPA students 
in writing class using blog and its output. The method used in 
this research are qualitative descriptive, where the discussion 
presented in a descriptive way. The result of this research include 
the learning process; prewriting process, drafting, writing and 
editing process. The students are expected to write several types 
of writing; narratives, descriptive, argumentative and persuasive.    

A. Latar Belakang

Terlepas dari pentingnya penguasaan ketrampilan menulis 
oleh mahasiswa BIPA, ketrampilan ini merupakan salah satu 
ketrampilan yang paling sukar dikuasai oleh para pembelajar 
BIPA karena kompetensi ini berada pada tingkatan tertinggi 
dalam ketrampilan berbahasa lainnya yaitu menyimak, berbicara, 
membaca dan menulis. Kesulitan menulis sering dihubungkan 
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dengan proses yang rumit, komponen serta aturan yang kompleks 
dan saling berhubungan seperti pengembangan ide, sinteks, 
tata Bahasa, pengorganisasian, kosa kata, isi, kemampuan 
berkomunikasi, dan penggunaan tanda baca (Purwanto, 1990; 
Nunan, 1999; Bithchener dan Basturkmen, 2006; Luchini, 2010)

Selain tingkat kesukaran yang tinggi, mata kuliah menulis 
juga dihadapkan pada problematika monotonitas media ajar 
yang digunakan sehingga kurang menimbulkan ketertarikan para 
pembelajar. Diperlukan inovasi dan penggunaan media ajar yang 
kreatif agar dapat merangsang kemampuan para pembelajar 
dalam menuangkan ide-ide mereka ke dalam tulisan.Salah satu 
pembelajaran yang dapat membangkitkan keinginan dan minat 
baru, membangkitkan motivasi serta rangsangan kegiatan 
pembelajaran adalah pemakaian media pembelajaran (Hamalik, 
2009)

Penggunaan media ajar berbasis teknologi dan internet 
merupakan salah satu cara yang dapat digunakan para pengajar 
untuk mengembangkan kemampuan menulis para pembelajar 
dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. Di antara beberapa 
pilihan media pembelajaran interaktif, weblog (blog) merupakan 
suatu wadah berbasis web untuk menulis dimana semua 
penulisan dan pengeditan informasinya dikelola melalui web 
browser yang dimunculkan di internet dan tersedia untuk umum 
(Godwin, 2003). Online Oxford Dictionary menjabarkan definisi 
blog sebagai “ a frequently updated web site consisting of personal 
observations, excerpt fromother sources,etc,typically run bu a single 
person, and usually with hyperlinks to other sites; an online journal 
or diary (Sebuah situs web yang sering diperbaharui, berisikan 
pengamatan pribadi, kutipan dari sumber lain, dll, yang dijalankan 
oleh perorangan dan biasanya ditautkan ke situs lain; jurnal online 
atau diary.
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Blog merupakan media yang cocok dan tepat untuk jurnal 
on-line bagi para pembelajar BIPA karena dapat mengunggah 
tulisan-tulisan hasil tugas perkuliahan sehingga dapat dibuat 
sebagai portofolio elektronik.Selain itu tulisan yang diunggah di 
blog memungkinkan para pengunjung untuk dapat memberikan 
komentar berisi saran, ide ataupun masukan dari sudut pandang 
lain yang memungkinkan sebagai bahan diskusi. Sejak tahun 
1998, weblog atau blog telah mendapat banyak perhatian 
dalam komunita dunia maya dan sudah banyak pendidik yang 
menerapkan teknologi ini sebagai media pembelajaran Bahasa 
(Campbell, 2003: Johnson, 2004).

Beberapa keunikan dan manfaat yang didapat dengan memiliki 
blog seperti dijelaskan oleh Zhang (2009) sebagai berikut:

1.  Blog tidak memerlukan perangkat lunak yang canggih atau 
pengetahuan yang spesifik tentang pemrograman komputer. 
Setiap orang dapat memiliki akun blog dan menggunakannya 
dengan mudah.

2.  Blog ditulis oleh satu orang penulis saja dan memungkinkan 
para pengunjung dapat menuliskan komentar terhadap 
tulisan yang diterbitkan. 

3.  Entri blog dapat berupa teks, gambar, audio, video dan 
hyperlink. Melalui hyperlink, pembaca dapat menggunakan 
informasi pendukung yang membawa berita, gambar dan 
informasi lainnya dari luar ke dalam blog pembaca.

4.  Blog memiliki fitur pengarsipan otomatis. Semua posting 
akan diarsipkan. Arsip dapat dicari dengan kata kunci atau 
tanggal. 

5.  Entri blog umumnya ditulis seperti sebuah surat kepada 
seseorang; berorientasi kepada pembaca, bersifat informal, 
dan naratif orang pertama. Isi tulisan blog lebih sering 
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mencerminkan perspektif penulis tentang berbagai isu. 
Komentar terhadap tulisan tersebut dapat berlaku sebagai 
bentuk diskusi.

Oleh karena itu, dalam essay singkat ini penulis ingin 
memaparkan proses kegiatan belajar pada mata kuliah menulis 
dengan menggunakan media menulis di blog meliputi tahapan 
kegiatan belajar, bahan ajar, proses dan hasil yang dicapai oleh 
para pemelajar BIPA.

B. Landasan Teori

1. Ketrampilan Menulis
Tompkins (1990:73) menyajikan lima tahap proses menulis 

yang perlu diperhatikan pembelajar BIPA

a. Tahap Pramenulis

 Pada tahap pramenulis, pembelajar melakukan kegiatan 
sebagai berikut:
1) Menulis topik berdasarkan pengalaman sendiri
2) Melakukan kegiata-kegiatan latihan sebelum menulis
3) Mengidentifikasi pembaca tulisan yang akan mereka 

tulis

4) Mengidentifikasi tujuan kegiatan menulis dan memilih 
bentuk tulisan yang tepat berdasarkan pembaca dan 
tujuan yang telah mereka tentukan

b. Tahap Membuat Draft

 Kegiatan yang dilakukan oleh pembelajar pada tahap ini 
adalah sebagai berikut :

1) Membuat draft kasar, dan

2) Lebih menekankan isi daripada tata tulis
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c. Tahap Merevisi

 Yang perlu dilakukan oleh pembelajar pada tahap merevisi 
tulisan ini adalah sebagai berikut :

1) Berbagi tulisan dengan teman-teman (kelompok)

2) Berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi tentang 
tulisan teman-teman sekelompok atau sekelas

3) Mengubah tulisan mereka dengan memperhatikan 
reaksi dan komentar baik dari pengajar maupun teman 
dan membuat perubahan yang substantive pada draft 
pertama dan draft berikutnya sehingga menghasilkan 
draft akhir

d. Tahap Menyunting

 Pada tahap menyunting, hal-hal yang perlu dilakukan oleh 
pembelajar adalah sebagai berikut:

1) Membetulkan kesalahan Bahasa tulisan mereka sendiri

2) Membantu membetulkan kesalahan Bahasa dan tata 
tulis tulisan mereka sekelas/sekelompok dan

3) Mengoreksi kembali kesalahan-kesalahan tata tulis 
tulisan mereka sendiri.

2. Jenis-jenis tulisan

Pada umumnya, tulisan dapat dikelompokkan atas lima 
jenis/bentuk yaitu: narasi, deskripsi, eskposisi, argumentasi, dan 
persuasi.

Bentuk tulisan narasi dipilih jika penulis ingin bercerita 
kepada pembaca. Narasi biasanya ditulis berdasarkan rekaan 
atau imajinasi. Akan tetapi, narasi dapat juga ditulis berdasarkan 
pengamatan atau wawancara. Narasi pada umumnya merupakan 
himpunan peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu atau 
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urutan kejadian. Dalam tulisan narasi, selalu ada tokoh-tokoh yang 
terlibat dalam suatu atau berbagai peristiwa. Contoh narasi : cerita 
pendek, novel, surat pribadi, dll

Bentuk tulisan deskripsi dipilih jika penulis ingin 
menggambarkan bentuk, sifat, rasa, corak dari hal yang 
diamatinya. Deskripsi juga dilakukan untuk melukiskan perasaan, 
seperti bahagia, takut, sepi, sedih dan sebagainya. Penggambaran 
itu mengandalkan pancaindera dalam proses penguraiannya. 
Deskripsi yang baik harus didasarkan pada pengamatan yang 
cermat dan penyusunan yang tepat. Tujuan deskripsi adalah 
membentuk, melalui ungkapan bahasa, imajinasi pembaca agar 
dapat membayangkan suasana, orang, peristiwa dan agar mereka 
dapat memahami suatu sensasi atau emosi. Pada umumnya, 
deskripsi jarang berdiri sendiri. Bentuk tulisan tersebut selalu 
menjadi bagian dalam bentuk tulisan lainnya. Contoh : Deskripsi 
dalam iklan, deskripsi dalam laporan, dsb

Bentuk tulisan eksposisi dipilih jika penulis ingin memberikan 
informasi, penjelasan, keterangan atau pemahaman. Berita 
merupakan bentuk tulisan eksposisi karena memberikan informasi. 
Tulisan dalam majalah juga merupakan eksposisi. Buku teks 
merupakan bentuk eksposisi. Pada dasarnya, eksposisi berusaha 
menjelaskan suatu prosedur atau proses, memberikan definisi, 
menerangkan, menjelaskan, menafsirkan gagasan, menerangkan 
bagan atau table, mengulas sesuatu. Tulisan eksposisi sering 
ditemukan bersama-sama dengan bentuk tulisan deskripsi. Laras 
yang termasuk dalam bentuk tulisan eksposisi adalah buku resep, 
buku-buku pelajaran, buku teks dan majalah

Tulisan berbentuk argumentasi bertujuan untuk meyakinkan 
orang, membuktikan pendapat atau pendirian pribadi, atau 
membujuk pembaca agar pendapat pribadi penulis dapat 
diterima. Bentuk tulisan tersebut erat kaitannya dengan eksposisi 
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dan ditunjang oleh deskripsi. Bentuk argumentasi dikembangkan 
untuk memberikan penjelasan dan fakta-fakta yang tepat sebagai 
alasan untuk menunjang kalimat topik. Kalimat topik biasanya 
merupakan sebuat pernyataan untuk meyakinkan atau membujuk 
pembaca. Dalam sebuah majalah atau surat kabar misalnya 
argumentasi dapat ditemui dalam kolom opini/wacana/gagasan/
pendapat (Keraf, 1989)

Di samping itu ada jenis tulisan lain yang bertujuan untuk 
mempengaruhi pembaca sehingga sependapat dengan penulisnya. 
Wacana jenis ini disebut persuasi. Contoh: berbagai jenis iklan, 
pidato-pidato saat kampanye, dsb

Semua jenis tulisan tersebut dapat diajarkan kepada siswa 
BIPA sesuai kebutuhan mereka. Siswa BIPA yang bertujuan studi 
di Indonesia tentu akan membutuhkan semua jenis tulisan, tetapi 
siswa yang akan berwisata tentu hanya membutuhkan materi 
menulis sederhana saja atau malah tidak memerlukan sama sekali

3. Definisi Blog

Blog adalah kependekan dari Weblog, istilah yang pertama 
kali digunakan oleh Jorn Barger pada bulan Desember 1997. Jorn 
Barger menggunakan istilah Weblog untuk menyebut kelompok 
website pribadi yang selalu diupdate secara kontinyu dan berisi 
link-link ke website lain yang mereka anggap menarik disertai 
dengan komentar-komentar mereka sendiri.

Secara garis besar, Weblog dapat dirangkum sebagai 
kumpulan website pribadi yang memungkinkan para pembuatnya 
menampilkan berbagai jenis isi pada web dengan mudah, seperti 
karya tulis, kumpulan link internet, dokumen-dokumen (file-file, 
Workd, PDF, dll) gambar ataupun multimedia. Perkembangan 
lain dari Blog yaitu ketika Blog memuat tulisan tentang apa yang 
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seorang Blogger pikirkan, rasakan, hingga apa yang dia lakukan 
sehari-hari. Blog kemudian menjadi Diary Online yang berada di 
internet yang dapat dibaca oleh orang lain.

C. Proses Pengajaran

Berikut ini akan dipaparkan proses kegiatan belajar mengajar 
yang dilakukan oleh pengajar dalam kelas menulis;

1. Bahan Ajar : Buku “Sahabat Indonesia B1”

2. Mencermati materi, contoh unit kedua “Maksud, Tujuan dan 
Persetujuan”

3. Dosen menjelaskan tata Bahasa yang berkaitan dengan 
penyampaian maksud, tujuan dan persetujuan

a. Bertujuan (mempunyai tujuan)

b. Untuk (tujuan dan maksud)

c. Ingin (hendak, mau)

d. Maksud (tujuan, yang dikehendaki danniat

e. Supaya (kata penghubung untuk menandai tujuan)

4. Membuat kelompok terdiri dari dua orang mahasiswa dan 
dibagi menjadi dua kubu, kubu positif dan kubu negative.

5. Pengajar memberikan beberapa foto yang berisi isu-isu 
kontroversial (hukuman fisik di sekolah, hukuman mati bagi 
pengedar narkoba, homeschooling vs sekolah formal, pasar 
tradisional vs supermarket) kepada 4 kelompok mahasiswa.

6. Setiap kelompok akan berdiskusi tentang sisi positif dan sisi 
negative tentang tema-tema yang sudah dibagikan dengan 
mengutarakan pendapatnya mengenai persetujuan, maksud 
dan tujuan.
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  7. Setiap mahasiswa menuliskan pendapat pribadi masing-
masing (teks argumentasi) dengan menggunakan kosa kata 
dan tata bahasa yang telah dipelajari menggunakan buku 
catatan masing-masing.

  8. Karangan singkat tersebut diserahkan ke pengajar untuk 
dikoreksi dan dibenarkan jika ada kesalahan tata bahasa 
ataupun kesalahan penulisan.

  9. Pengajar mengembalikan hasil tulisan kepada para 
pembelajar.

10. Pembelajar akan mengunggah hasil tulisannya ke blog pribadi 
masing-masing yang dapat dilengkapi dengan foto atau 
gambar yang mendukung isi tulisan mereka.

11. Pengajar akan mengecek blog masing-masing mahasiswa.

D. Hasil 

1. Blog Perla : https://perla306vn.wordpress.com/
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2. Blog Vika https://viktoriyaweb.wordpress.com/

3.  Blog Hami (hami-hamidah.blogspot.co.id)
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4. Blog Tawan http://tawan046.blogspot.co.id/

5. Blog Tania (www.tania566.wordpress.com)
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6. Blog Sisi http://blog.sina.com.cn/rumahsisi

7. Blog Najia : blog.sina.cn/u/1994854153
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ABSTRAK

This paper aims to synergize digital technology with the 
world of education. Along with the progress of digital technology, it 
demands a big change in the national education system. Universities 
must be more sensitive and adaptive in facing challenges by 
adopting digital technology developments. One of them is by 
adopting the development of digital technology with intelligence. 
The use of digital technology in higher education that can be done 
in learning is to apply digital technology in each subject. One of 
the courses in the Indonesian Language and Literature Education 
study program is the BSI learning media. Through this course, 
digital technology can be applied.

Keywords: Application, Indonesian Language and Literature 
Learning Media, Digital Technology

PENDAHULUAN

Hadirnya era digital turut mendorong manusia untuk 
bertransformasi digital. Disadari atau tidak, transformasi digital 
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semakin merambah ke berbagai sektor. Kini, transformasi digital 
juga tidak dapat terelakkan, mengingat perkembangan teknologi 
di era digital yang semakin beragam.

Kemampuan manusia untuk mengembangkan berbagai 
teknologi seakan tidak memiliki titik ujung. Berkat para ahli 
dan kreator, beragam teknologi tidak hentinya memanjakan dan 
membuat kehidupan manusia menjadi begitu mudah. Teknologi 
semakin marak di era digital seperti saat ini. Bermacam-macam 
produk teknologi yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, kini 
bahkan muncul dan banyak disenangi manusia. Tidak hanya cara 
berkomunikasi, berbagai cara hidup manusia juga semakin mudah 
berkat transformasi digital. 

Seiring dengan kemajuan teknologi digital tersebut, menuntut 
suatu perubahan yang besar di dalam sistem pendidikan nasional. 
Seperti kita ketahui pendidikan kita merupakan warisan dari sistem 
pendidikan yang lama yang isinya adalah menghafal fakta-fakta 
tanpa arti. Proses pendidikannya juga hanya seperti menuangkan 
air di dalam botol sehingga tidak ada efeknya di dalam kemampuan 
untuk mencari sesuatu dan menciptakan sesuatu yang baru. Sistem 
pendidikan nasional yang baik harus dapat menyajikan pendidikan 
bermutu karena pendidikan bertujuan mentransfer tata nilai dan 
kemampuan kepada pihak lain sehingga diharapkan dapat mencari 
dan menciptakan sesuatu yang baru. Teknologi digital yang terus 
berkembang cenderung akan mempengaruhi segenap bidang 
kehidupan termasuk bidang pendidikan dan pelatihan yang akan 
semakin banyak diwarnai oleh teknologi digital. Secara khusus 
untuk pendidikan dan pelatihan akan dirasakan adanya beberapa 
kecenderungan, diantaranya: (1) bergesernya pendidikan dan 
pelatihan dari sistem berorientasi pada guru/dosen/lembaga ke 
sistem yang berorientasi pada siswa/mahasiswa/peserta didik, 
(2) tumbuh dan makin memasyarakatnya pendidikan terbuka/
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jarak jauh, (3) semakin banyaknya pilihan sumber belajar yang 
tersedia, (4) diperlukan standar kualitas global dalam rangka 
persaingan global, dan (5) semakin diperlukannya pendidikan 
sepanjang hayat (life long leaening). 

Perguruan tinggi harus lebih peka dan adaptif dalam 
menghadapi tantangan dengan mengadopsi perkembangan 
teknologi digital. Salah satunya dengan mengadopsi perkembangan 
teknologi digital dengan kecerdasan. Dengan mengubah data 
menjadi informasi yang mudah dan murah. Kebijakan strategis 
perlu dirumuskan dalam berbagai aspek mulai dari kelembagaan, 
bidang studi, kurikulum, sumber daya, serta pengembangan cyber 
university, risbang hingga inovasi. Pemanfaatan teknologi digital 
di perguruan tinggi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran 
adalah dengan menerapkan teknologi digital dalam setiap mata 
kuliah. Salah satu mata kuliah yang ada di prodi PBSI adalah media 
pembelajaran BSI. Melalui mata kuliah ini, teknologi digital dapat 
diterapkan.

Penerapan teknologi digital pada mata kuliah media 
pembelajaran BSI perlu dilakukan karena inti dari mata kuliah 
ini adalah mahasiswa dapat membuat media pembelajaran BSI 
berbasis teknologi digital. Pembelajaran digital sebagai salah 
satu alternatif dalam dunia pendidikan yang dapat memberikan 
layanan dan sumber pembelajaran yang mudah dan cepat diakses. 
Pembelajaran digital dikembangkan menuju pada terwujudnya 
sistem pendidikan terpadu yang dapat membangun konektivitas 
antar komponen yang ada dalam pendidikan sehingga pendidikan 
menjadi lebih dinamis dan fleksibel bergerak dalam mengadakan 
komunikasi guna memperoleh dan meraih peluang-peluang yang 
ada untuk pengembangan pendidikan. Sudah barang tentu semua 
ini harus diikuti oleh kesiapan seluruh komponen sumber daya 
manusia baik dalam cara berpikir, orientasi, perilaku, sikap dan 
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sistem nilai yang mendukung pemanfaatan pembelajaran digital 
untuk kemaslahatan manusia.

Salah satu kegiatan awal dalam pengembangan pembelajaran 
digital adalah membuat desain. Desain tidak dapat dibuat 
secara instant namun perlu pengkajian dan penelaahan yang 
komprehensif. Untuk itu diperlukan prinsip-prinsip dalam proses 
desain itu.

Pembelajaran digital mencakup upaya yang ditempuh 
pembelajar dengan prinsip-prinsip kebebasan, kemandirian, 
keluwesan, keterkinian, kesesuaian, mobilitas, dan efisiensi. 
Prinsip kebebasan artinya sistem pembelajaran sifatnya 
demokratis karena dirancang agar bebas bisa diikuti oleh siapa 
saja. Apalagi pembelajar sifatnya heterogen baik dalam kondisi 
atau karakteristiknya yang meliputi 13 motivasi, kecerdasan, 
latar belakang pendidikan, kesempatan maupun waktu untuk 
belajar. Oleh karena itu, isi program pembelajaran, cara penyajian 
program, dan proses pembelajaran dirancang secara khusus, yaitu 
tidak terbatas pada materi pembelajaran yang telah ditentukan 
sebelumnya, tempat, jarak, waktu, usia, jender dan persyaratan 
non akademik lainnya.

Prinsip kemandirian diwujudkan dengan adanya kurikulum 
atau program pembelajaran yang dapat dipelajari secara 
mandiri (independent learning), belajar perorangan atau belajar 
kelompok. Pengajar hanya sebagai fasilitator yang memberikan 
bantuan atau kemudahan kepada pembelajar untuk belajar, 
sehingga bantuan yang diberikan pengajar seminimal mungkin 
atau tidak dominan disesuaikan dengan keadaan pembelajar 
tersebut. Materi pembelajaran pun dirancang agar pembelajar 
dapat belajar mandiri yang dapat dipelajari sendiri, memberikan 
bimbingan, dan rancangan ujian dengan pendekatan belajar tuntas 
(mastery learning). Peranan materi pembelajaran dalam proses 
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pembelajaran digital sangat penting, maka perlu mengembangkan 
materi pembelajaran yang baik dalam kualitas dan kuantitasnya. 
Oleh karena itu, sudah seharusnya dilakukan suatu kajian atau 
evaluasi terhadap materi pembelajaran sehingga mempunyai 
standar yang sama. Hasil kajian ini sebagai bahan masukan untuk 
perbaikan dalam pengembangan materi pembelajaran yang baru.

Prinsip keluwesan memungkinkan pembelajar untuk fleksibel 
mengatur jadwal dan kegiatan belajar, mengikuti ujian atau 
penilaian kemajuan belajar, dan mengakses sumber belajar sesuai 
dengan kemampuan pembelajar. Prinsip kesesuaian menunjukkan 
pada program belajar yang relevan dengan kebutuhan pembelajar 
sendiri, tuntutan lapangan kerja, perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, atau perkembangan yang terjadi di masyarakat. 
Pembelajar belajar sesuai dengan keinginan, minat, kemampuan, 
dan pengalamannya sendiri.

Prinsip mobilitas memungkinkan pembelajar belajar 
dengan cara berpindah tempat sesuai dengan keadaan yang 
memungkinkan untuk terjadinya proses pembelajaran. Pembelajar 
pun dapat belajar dengan jenis, jalur, dan jenjang yang setara atau 
dapat melanjutkan 14 pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 
disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku. Prinsip efisiensi 
adalah memberdayakan berbagai macam sumber daya, seperti 
sumber daya manusia atau teknologi yang tersedia dengan 
seoptimal mungkin agar pembelajar bisa belajar.

Desain yang dibuat akan bermanfaat bagi semua pihak 
yang terlibat dalam proses pembelajaran digital yaitu pengajar, 
pembelajar, pengembang dan termasuk penentu kebijakan 
untuk membuat aturan dan penguatan desain yang sudah ada. 
Komponen desain pembelajaran digital meliputi; silabus, orentasi 
pembelajaran, materi pembelajaran, kalender, site map, dan 
penilaian.
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Silabus: Silabus merupakan bentuk nyata dari sebuah 
perencanaan pembelajaran, baik pembelajaran konvensional 
maupun untuk digital. Dalam silabus terdapat beberapa komponen 
kelengkapan, yaitu: standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 
pembelajaran, pengalaman belajar pembelajar, alokasi waktu, dan 
sumber bahan/alat. Silabus merupakan bahan yang bermanfaat 
sebagai pedoman bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, 
seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan 
pembelajaran, dan pengembangan penilaian.

Orientasi Pembelajaran Digital: Tujuan dari pembelajaran 
digital meliputi beberapa komponen, yaitu: biografi pengajar 
dan staf pendukung program, harapan dan keinginan pembelajar 
yang meliputi di dalamnya tentang opini dan karakteristik dari 
pembelajar sebagai peserta dalam program ini. Terdapat juga 
deskripsi singkat program dan informasi awal sebagai pengantar 
program berikutnya, juga petunjuk penggunaan program buat 
pengguna. Terdapat juga informasi untuk kemudahan mengakses 
program, fasilitas yang tersedia, link-link yang dapat memperkaya 
program ini dan cara-cara untuk mendownload bahan yang 
tersedia di program ini.

Materi Pembelajaran: Pada komponen ini tersaji materi 
pembelajaran pokok yang dapat diakses oleh pembelajar baik 
berupa materi pembelajaran inti maupun materi pembelajaran 
tambahan (suplemen) atau materi pengayaan (enrichment). 
Materi disajikan dalam bentuk full teks atau materi pembelajaran 
yang disajikan secara lengkap maupun materi pembelajaran 
yang disajikan dalam bentuk pokok- 15 pokoknya saja. Dalam 
pengemasan materi pembelajaran ini dapat melibatkan software 
yang lain, misalnya PowerPoint. Dalam software ini materi 
pembelajaran yang disajikan hanya pokok-pokoknya, sedangkan 
uraiannya ada pada penyaji dan interpretasi pembelajar.
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Kalender: Kalender pendidikan cukup penting sebagai 
informasi kepada pengajar dan pembelajar, hari-hari efektif untuk 
belajar, jadwal ujian, jadwal untuk registrasi pembelajar baru yang 
baru bergabung dengan progam, dan waktu libur. Kalander dapat 
dijadikan sebagai patokan pembelajar dan pengajar kapan untuk 
mengawali pembelajaran dan kapan pembelajaran atau program 
digital ini berakhir.

Site Map: Site map adalah peta program. Jika pembelajar 
akan menjelajah program digital ini dapat melihat sebelumnya 
peta program. Terdapat peta kedudukan model atau materi 
pembelajaran. Apa yang perlu dipelajari oleh pembelajar, termasuk 
urutan dan ruang lingkup materi pembelajaran yang perlu 
dipelajari oleh pembelajar. Hal ini mempermudah pembelajar 
untuk belajar lebih efektif dan efisien. Site map dapat juga disajikan 
dalam bentuk visual yaitu flow chart, sehingga lebih mudah.

Penilaian; Penilaian penting dilakukan untuk mengukur 
tingkat keberhasilan pembelajaran. Bagi pembelajar yang 
tidak memiliki hambatan dalam pembelajaran memungkinkan 
melanjutkan ke modul berikutnya, sedangkan bagi pembelajar 
yang mengalami hambatan bisa mengulanginya kembali sampai 
bahan ajar dikuasai.

Beberapa komponen dalam desain pembelajaran digital 
yang dapat diterapkan dalam pembelajaran digital atau 
berbasis web, yaitu: (1) desain atau pemilihan alat/sarana 
pengelolaan pembelajaran digital (designing or selecting a cources 
management tools), (2) perencanaan dan pengorganisasian 
program pembelajaran digital (cource planning and organizing), 
(3) pemasangan atau penempatan materi “chunking content.” 
(4) penggunaan strategi interaktif belajar dan mengajar yang 
tepat (using interactive teaching and learning strategies), (5) 
penerapan prinsip pembelajaran orang dewasa (applying 
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adult lerning principle), (6) mempertimbangkan pembelajaran 
dimana pembelajar dapat mengarahkan cara belajarnya sendiri 
(selfdirecting) dan menggunakan pendekatan pembelajaran yang 
terpusat pada pembelajar (student-centred learning approach), 
(7) menggunakan penilaian pembelajaran yang otentik (using 
authentic asessment strategies), (8) menyediakan pembelajaran 
yang berorientasi pada sistem digital (providing digital orientation) 
dan teknologi pelatihan (technology training), dan (9) menyediakan 
informasi tentang infrastruktur yang sesuai dan mendukung 
kegiatan pembelajaran (providing information about appropriate 
infrastructure for learner suport).

Pembelajaran digital memerlukan sebuah desain lanjutan 
atau desain yang lebih tinggi yang disebut dengan “Advanced 
Methode in Distance Education” dan langsung diaplikasikan pada 
salah satu bentuk (tool) pembelajaran digital yaitu Web Cources 
Tool (WebCT). Dengan menggunakan model ini akan diperoleh 
keberhasilan dalam pembelajaran digital. WebCT memfasilitasi 
format diskusi dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: (1) 
Adanya inisiatif dari individu pembelajar untuk terlibat dalam 
diskusi, (2) Penyaluran post yang masuk, (3) Ekspresi atau reaksi 
dari post yang masuk, (4) Post atau bahan-bahan diskusi yang 
di post atau ditampilkan bersifat relevan, (5) Adanya kontribusi 
atau peran aktif dari peserta dalam kegiatan diskusi secara aktif, 
tanpa peran serta semua pihak diskusi tidak pernah akan berjalan 
dengan baik.

TEKNOLOGI DIGITAL

Menurut Warsita (2008:135), teknologi digital adalah sarana 
dan prasarana (hardware, software, useware) sistem dan metode 
untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, 
menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data 



294 PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

secara bermakna. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Lantip 
dan Riyanto (2011:4), teknologi digital diartikan sebagai ilmu 
pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer dan 
perkembangannya sangat pesat. Uno dan Lamatenggo (2011:57) 
juga mengemukakan teknologi digital adalah suatu teknologi 
yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan itu termasuk 
memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi 
data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang 
berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
teknologi digital adalah suatu teknologi berupa (hardware, software, 
useware) yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, 
mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan 
menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh informasi 
yang berkualitas. 

MATA KULIAH MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA 
INDONESIA

Berdasarkan buku pedoman Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Jenderal Soedirman tahun akademik 2018/2019 (2018:153), 
mata kuliah media pembelajaran BSI merupakan mata kuliah yang 
wajib diikuti oleh mahasiswa program studi PBSI semester 3. Kode 
mata kuliah ini adalah BSP 181335 dengan jumlah SKS 2. Mata 
kuliah ini berisi tentang materi hakikat media pembelajaran; cara 
beroleh pengalaman belajar dan media yang diperlukan; macam-
macam media pembelajaran; fungsi media di dalam pembelajaran; 
pemilihan dan pemanfaatan media pembelajaran; pengamatan 
penggunaan media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 
di sekolah; laporan hasil pengamatan penggunaan media 
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah; pembuatan 
media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia; tayangan hasil 
pembuatan media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.
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PENERAPAN MATA KULIAH MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA 
DAN SASTRA INDONESIA BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL

Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran mata kuliah 
media pembelajaran BSI berbasis teknologi digital.

1. Dosen menyiapkan materi mata kuliah media pembelajaran 
BSI dan perangkat digital yang diperlukan di dalam kelas 
diantaranya komputer/laptop/smartphone, internet, web, 
dan lain sebagainya untuk mendukung pembelajaran.

2. Dosen menayangkan video pembelajaran tentang pengajaran 
guru di kelas yang menggunakan media pembelajaran.

3. Mahasiswa berkelompok dan melakukan pengamatan video 
pembelajaran.

4. Mahasiswa secara berkelompok mempresentasikan hasil 
pengamatan.

5. Dosen memberi tugas secara individu kepada mahasiswa 
untuk membuat media pembelajaran BSI berbasis teknologi 
digital. 

6. Satu per satu mahasiswa maju untuk menayangkan hasil 
pembuatan media pembelajaran BSI berbasis teknologi 
digital.

7. Dosen bersama mahasiswa yang lain memberi pertanyaan/
masukan terhadap media pembelajaran BSI yang sudah 
ditayangkan.

8. Dosen bersama dengan mahasiswa merefleksi dan 
mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan 
ini dinamakan pemberian umpan balik.

9. Dosen memberikan penilaian.
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SIMPULAN

Hadirnya era digital turut mendorong manusia untuk 
bertransformasi digital. Disadari atau tidak, transformasi digital 
semakin merambah ke berbagai sektor. Kini, transformasi digital 
juga tidak dapat terelakkan, mengingat perkembangan teknologi 
di era digital yang semakin beragam. Seiring dengan kemajuan 
teknologi digital tersebut, menuntut suatu perubahan yang besar 
di dalam sistem pendidikan nasional. Perguruan tinggi harus lebih 
peka dan adaptif dalam menghadapi tantangan dengan mengadopsi 
perkembangan teknologi digital. Salah satunya dengan mengadopsi 
perkembangan teknologi digital dengan kecerdasan. Pemanfaatan 
teknologi digital di perguruan tinggi yang dapat dilakukan dalam 
pembelajaran adalah dengan menerapkan teknologi digital dalam 
setiap mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang ada di prodi PBSI 
adalah media pembelajaran BSI. Melalui mata kuliah ini, teknologi 
digital dapat diterapkan. Adanya langkah-langkah terobosan 
seperti pengintegrasian teknologi digital dalam mata kuliah media 
pembelajaran BSI, diharapkan pembelajaran yang dilakukan 
menjadi lebih efektif.
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Abstract

The problem in research is that first, students often experience 
obstacles when developing a story idea. Secondly, students lack 
Indonesian vocabulary that influences language while writing 
history short stories. Third, the teacher also has not used teaching 
techniques to write short stories that are right for the student’s 
situation. So, it is not surprising when students experience 
difficulties when writing short stories. This study uses research 
and development methods in the field according to Sugiono (2015). 
The results of the assessment of Indonesian learning practitioners 
by teachers 82.22%. While through the results of product trial data 
analysis, it is known that the percentage of eligibility is 72.25%. 
Thus, the Indonesian Language module is considered valid / 
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feasible to be used as teaching material. The conclusion of the 
study is a story of historical short stories that contain the value of 
local wisdom in which there is a cultural inheritance that cannot 
be separated by the community which can be inherited from a 
community within the community. used as learning developed by 
paying attention to the issue of language worthiness. And, used in 
terms of researching, producing, designing and testing the validity 
of the products produced. For better student learning outcomes.

Keywords - development of teaching material, write text, 
based on local wisdom

Abstrak

Masalah dalam penelitian yaitu pertama, siswa seringkali 
mengalami kendala saat mengembangkan sebuah ide cerita. Kedua, 
siswa kekurangan kosakata bahasa Indonesia yang berpengaruh 
pada kebahasan saat menulis teks cerpen sejarah. Ketiga, guru juga 
belum menggunakan teknik pengajaran menulis cerpen yang tepat 
dengan keadaan siswa. Sehingga, tidak mengherankan bilamana 
siswa mengalami kesulitan saat menulis cerpen. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian dan pengembangan dilapangan 
menurut Sugiono (2015). Hasil penilaian praktisi pembelajaran 
Bahasa Indonesia oleh guru 82,22%. Sedangkan melalui hasil 
analisis data uji coba produk diketahui presentase kelayakan 
sebesar 72,25%. Sehingga, modul Bahasa Indonesia dinilai valid/
layak untuk digunakan sebagai bahan ajar.Kesimpulan penelitian 
adalah cerita cerpen sejarah yang mengandung nilai kearifan 
lokal yang didalamnya terdapat warisan budaya yang tidak dapat 
dipisahkan oleh masyarakat yang menjadi warisan turun temurun 
dari suatu komunitas di dalam masyarakat, dapat dimanfaatkan 
sebagai pembelajaran yang dikembangkan dengan memperhatikan 
masalah kelayakan kebahasaan. Serta, digunakan dalam hal 
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meneliti, memrpoduksi, merancang dan menguji validitas produk 
yang dihasilkan. Untuk hasil belajar siswa yang lebih baik.

Kata Kunci – pengembangan bahan ajar, menulis teks, 
berbasis kearifan lokal

PENDAHULUAN

 Bahasa Indonesia bertujuan agar siswa terampil berbahasa 
dan berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Pembelajaran Bahasa 
Indonesia di SMA dan MA memiliki empat tujuan utama yang 
tertuang dalam kompetensi inti masing-masing jenjang pendidikan. 
Secara keseluruhan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA 
dan MA, yaitu (1) memiliki sikap religius (2) memiliki sikap sosial, 
(3) memiliki pengetahuan yang memadai tentang berbagai genre 
teks bahasa Indonesia sesuai dengan jenjang pendidikan yang 
ditempuhnya, dan (4) memiliki keterampilan membuat berbagai 
genre teks bahasa Indonesia.

Bahan ajar merupakan bagian yang penting dalam proses 
belajar mengajar. Keberadaannya menentukan keberhasilan 
belajar-mengajar yang berkaitan dengan ketercapaian tujuan 
pembelajaran serta menentukan kegiatan-kegiatan belajar 
mengajar. Bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang 
diperlukan guru dalam implementasi pembelajaran. Dalam 
implementasi pembelajaran, bahan ajar memiliki tujuan-tujuan 
tertentu. Tujuan penyusunan bahan ajar tersebut adalah sebagai 
berikut.

a.  Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan 
kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, 
yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting 
atau lingkungan sosial peserta didik.
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b.  Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan 
ajar, di samping makalah-makalah teks yang terkadang sulit 
diperoleh.

c.  Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran.
Adapun manfaat bagi peserta didik, antara lain:
1.  kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik;
2.  mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru 

dan member kesempatan kepada siswa untuk belajar 
mandiri;

3.  mendapatkan kemudahan dalam mempelajari sikap 
kompetensi yang harus dikuasainya. (Daryanto dkk, 
2014: 172)

Pengembangan bahan ajar cerpen berbasis kearifan lokal 
dapat diterapkan pada KD 4.4 tentang menulis cerita sejarah 
pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Pengembangan 
bahan ajar menulis cerpen sejarah berbasis kearifan lokal dapat 
diterapkan siswa ketika menulis tanpa harus mengfokuskan pada 
buku pelajaran yang disediakan di sekolah. Siswa bisa langsung 
memanfaatkan kearifan lokal yang ada disekitar daerah mereka 
dan mereka dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat 
sekitar untuk menggali informasi secara efisien sehingga kearifan 
lokal ini dapat menjadi salah satu media pembelajaran bahasa 
Indonesia.

Cerpen atau cerita pendek merupakan bentuk imajinasi 
dari seorang yang berupa fiksi. Cerita pendek merupakan fiksi 
yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Sumardjo (2007:202). 
Menurut Kosasi (2012:34) cerpen merupakan cerita yang menurut 
wujud fisiknya berbentuk pendek. Sedangkan, menurut Sugiarto 
(2013:37) cerpen merupakan salah satu karya fiksi yang memiliki 
cerita khas yang membedakannya dengan bentuk fiksi prosa yang 
lainnya.



301PROSIDING SEMINAR NASIONAL
   Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

Kearifan lokal dianggap cukup beralasan sebagai hubungan 
sosial manusia ketika dituangkan ke dalam bentuk teks. Sehingga, 
pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis kearifan lokal 
dapat melatih siswa untuk berfikir secara ilmiah dengan sumber 
yang jelas dan bisa dibuktikan langsung dan dilakukan secara 
wajar yang sesuai dengan kurikulum 2013. Pengembangan adalah 
proses menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam suatu wujud 
fisik tertentu. Proses penerjemahan spesifikasi desain tersebut 
meliputi identifikasi masalah, perumusan tujuan pembelajran, 
pengembangan strategi atau metode pembelajaran, dan evaluasi 
keefektifan dan kemenarikan pembelajaran.

Kearifal lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata 
kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengolah 
lingkungan hidup secara lestari. Undang-Undang no.32 (2009). 
Meningkatkan kebahasaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia 
dapat diartikan berbeda-beda oleh setiap individu. Menurut Freire 
(1970) pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang 
mengajarkan peserta didik untuk selalu kongkret dengan apa yang 
mereka hadapi. Menurut Sirabani (2012) kearifan lokal merupakan 
suatu bentuk pengetahuan asli dalam masyarakat yang berasal dari 
nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan 
kehidupan masyarakat atau dikatakan kearifan lokal.

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu 
masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat 
itu sendiri. Kearifan lokal (local wisdom) biasanya diwariskan 
secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita 
dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, 
peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal sebagai 
suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu 
melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan 
dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu 
tempat. Padmanugraha (2010:12). 
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Ayatrohaedi (1996) mengatakan kearifan lokal bersumber 
dari tradisi budaya setempat, adapun ciri-ciri budaya lokal yang 
sekaligus berpotensi sebagai kearifan lokal yaitu, 1) mampu 
bertahan terhadap budaya luar; 2) memiliki kemampuan 
mengakomodasi unsur-unsur budaya luar; 3) mempunyai 
kemampuan mengintregasikan unsur budaya luar ke dalam budaya 
asing; 4) mempunyai kemampuan mengendalikan; 5) mampu 
memberi arah pada perkembangan budaya. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa cerpen 
sejarah berbasis kearifan lokal merupakan cerita yang dapat 
diangkat untuk pembelajaran bahasa Indonesia khususnya bidang 
kebahasaan untuk melestarikan budaya lokal orang Jombang agar 
tidak punah dan siswa akan mendapatkan nilai-nilai luhur dari 
kebudayaan lokal.

Penelitian dan pengembangan bukan untuk merumuskan 
atau menguji teori, tetapi untuk mengembangkan produk-produk 
yang efektif untuk digunakan di sekolah-sekolah. Penelitian dan 
pengembangan secara umum berlaku secara luas pada istilah-
istilah tujuan, personal, dan waktu sebagai pelengkap. Produk-
produk dikembangkan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan 
tertentu dengan spesifikasi yang detail. Ketika meyelesaikan, 
produk dites lapangan dan direvisi sampai satu tingkat 
efektifitas awal tertentu dicapai. Walaupun, siklus penelitian dan 
pengembangan sesuatu yang mahal, tetapi menghasilkan produk 
berkualitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bidang 
Pendidikan.

Kajian literatur terdahulu yang relevan pada penelitian ini 
adalah, 1) Sukistiono (2017) dengan judul Pengembangan Bahan 
Ajar Menulis Teks Cerpen Menggunakan Pendekatan Berbasis 
Teks Dengan Metode Cerpen-Gram Untuk Siswa Smp/Mts. Kelas 
IX. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan bahan 
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ajar dari buku pelajaran Bahasa Indonesia terhadap siswa dikelas 
IX melalui pendekatan berbasis teks dengan metode cerpen-gram. 
2) Sartini (2016) dalam penelitiannya menggunakan prosedur 
yang dikembangkan oleh Borg & Gall yang terdiri dari 10 langkah. 
Hasil penelitian adalah dari ahli media dan ahli materi menganggap 
modul yang dihasilkan layak digunakan dengan penilaian yang 
sangat baik dan efektif untuk meningkatkan dengan kedisplinan 
dan hasil belajar siswa. 3) Fachrudin (2016) menemukan bahwa 
pembelajaran menggunakan bahan ajar seperti modul memberikan 
pengaruh positif yang meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. 

Dari ketiga hasil kajian literatur pengembangan bahan ajar 
belum ada yang membahas pengembangan bahan ajar berupa 
modul bahasa Indonesia. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji 
tentang pengembangan bahan ajar berupa modul bahasa indonesia 
pada materi kebahasaan cerpen sejarah berbasis kearifan 
lokal. Tujuan kajian penelitian untuk mendeskripsikan proses 
pengembangan bahan ajar yang berbasis kearifan lokal (cerpen) 
agar dapat memudahkan siswa dalam menulis teks cerita pendek 
sejarah yang berbasis kearifan lokal dengan baik sesuai kaidah 
kebahasaan.

METODE

Pengembangan bahan ajar  Bahasa Indonesia berbentuk 
modul dilaksanakan dengan mengacu pada model pengembangan 
media dari Borg & Gall.
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Gambar 1 Model penelitian dan Pengembangan Borg & Gall

Pengumpulan data penelitian pengembangan menggunakan 
instrumen angket dan tes tertulis. Data yang diperoleh dari 
penelitian ini dapat berupa data kuantitatif yang diperoleh dari 
penilaian hasil belajar siswa dan angket penilaian dari peserta 
didik, pendidik dan validator dan data kualitatif yang berasal dari 
saran, masukan dan usulan dari para validator serta wawancara 
dari peserta didik dan pendidik.

Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian 
pengembangan ini mempunyai tiga Teknik diantaranya, analisis isi 
pembelajaran, analisis deskriptif dan analisis hasil tes. Analisis isi 
pembelajaran dilakukan dengan merumuskan tujuan pembelajaran 
yang disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 
untuk menyusun isi dari bahan ajar  yang dikembangkan. Analisis 
deskriptif dilakukan pada saat uji coba, data dihimpun dari 
penilaian angket terbuka dan angket tertutup untuk memberikan 
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kritik, saran dan masukan perbaikan. Dan analisis hasil tes yang 
dilakukan untuk mengukur tingkat perbandingan hasil belajar 
siswa yang menggunakan eksperimen before after.

Setiap data yang sudah terkumpul dapat dikelompokkan 
sesuai dengan jenis data yaitu data kuantitatif yang berbentuk 
angka-angka dan data kualitatif yang berbentuk kata atau symbol. 
Data yang berbentuk symbol akan dianalisis secara logis dan 
bermakna dalam pengolahan data penelitian menggunakan Teknik 
ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan semua pendapat, 
saran, dan tanggapan dari validator sedangkan data yang berbetnuk 
angka akan dianalisis dengan prosentase, rumusnya:

Keterangan :
P : Presentasi Kelayakan (yang dicari)
∑x	 :	Jumlah	total	Jawaban	responden	dalam	1	item
∑xi	 :	Jumlah	total	untuk	jawaban	tertinggi	dalam	1	item

Dasar dan pedoman untuk menentukan tingkat kevaliditasan 
serta dasar pengambilan keputusan untuk merevisi bahan ajar  
digunakan konservasi skala tingkat pencapaian, karena dalam 
penilaian diperlukan standar pencapaian (skor) dan disesuaikan 
dengan kategori yang telah ditetapkan. Berikut table kualifikasi 
pencapaian:

Table 1 prosentasi tingkat kevalidan

Presentase (%) Tingkat Kevalidan Keterangan
84-100 Sangat Valid Tidak Revisi
68-83 Valid Tidak Revisi
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Presentase (%) Tingkat Kevalidan Keterangan
52-67 Cukup Valid Sebagian Revisi
36-51 Kurang Valid Revisi
20-35 Sangat Kurang Valid Revisi

Berdasarkan penilaian diatas, bahan ajar  dikatakan valid 
apabila memenuhi syarat pencapaian 68-100 dari seluruh unsur 
yang terdapat dalam angket penilaian ahli desain, ahli isi bahan 
ajar, ahli pembelajaran guru bidang studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan bahan ajar berupa modul Bahasa Indonesia 
dinilai kelayakan teoritisnya dari validator ahli materi, validator 
ahli media dan praktisi pembelajaran bahasa indonesia oleh guru. 
Validator ahli materi meliputi kelayakan isi, penyajian, bahasa dan 
kearifan lokal. Validator ahli media meliputi kelayakan isi. Praktisi 
pembelajaran bahasa indonesia oleh guru meliputi;

Uji materi yang telah dilaksanakan oleh ahli materi 
menunjukkan presentase kelayakan sebesar 81,58%. Sementara itu 
berdasarkan uji media yang telah dilakukan sebelumnya oleh ahli 
media, diketahui presentase kelayakan modul Bahasa Indonesia 
sebesar 81,67%. Berdasarkan penilaian praktisi pembelajaran 
Bahasa Indonesia oleh guru 82,22%. Sedangkan melalui hasil 
analisis data uji coba produk diketahui presentase kelayakan 
sebesar 72,25%. Diperoleh pula kritik dan saran dari para validator 
uji kelayakan modul Bahasa Indonesia. Kritik dan saran tersebut 
mencakup aspek media dan materi dari modul Bahasa Indonesia. 
Kritik dan saran ini merupakan dasar dilakukannya perbaikan 
atau revisi demi penyempurnaan modul. Dapat disimpulkan dari 
data uraian sebelumnya bahwa modul Bahasa Indonesia dinilai 
valid/layak untuk digunakan sebagai bahan ajar  dengan adanya 
revisi pada bagian materi dan media.
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Tabel 2. Hasil uji validitas oleh ahli materi bahan ajar  berupa 
modul Bahasa Indonesia

NO ASPEK
NILAI 

VALIDITAS (%)
KRITERIA

1 Kelayakan isi 80% Valid

2 Kelayakan penyajian 86%
S a n g a t 
Valid

3 Kelayakan bahasa 80% Valid
4 Kearifan lokal 80% Valid
Jumlah 326
Rata-rata nilai validitas 81,5 Valid

Dari tabel diatas di dapatkan hasil uji validitas oleh ahli 
materi bahan ajar  berupa modul Bahasa Indonesia. Tabel tersebut 
menunjukkan untuk aspek kelayakan isi nilai validitas yang 
diperoleh adalah 80% dengan kriteria valid, aspek penyajian 86% 
dengan kriteria sangat valid, aspek bahasa 80%  dengan kriteria 
valid dan aspek kearifan lokal 80% dengan kriteria valid. Rata-rata 
nilai validitas yang diperoleh adalah 81,5% dengan kriteria valid.  

Materi dalam bahan ajar  berbentuk modul ini dibuat dalam 
bentuk cerita yang disusun secara sistematis (berurutan) dan 
disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Pada pernyataan 
angket validasi yang diisi oleh validator ahli materi, bahan ajar  
berbentuk modul bahasa indonesia yang dikembangkan menarik, 
jelas dan mudah dipahami oleh siswa baik dari segi tampilan cover, 
warna, gambar, dan materi. Media berupa modul juga menggunakan 
bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan kehidupan sehari-
hari untuk siswa SMA. Berdasarkan keempat aspek diatas, secara 
garis besar media komik sudah memenuhi kriteria bahan ajar . Hal 
ini berarti media yang dikembangkan baik dan selanjutnya di uji 
cobakan kepada siswa.
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Tabel 3. Hasil uji validitas berdasarkan penilaian praktisi 
pembelajaran Bahasa Indonesia oleh guru

NO ASPEK
NILAI 

VALIDITAS (%)
KRITERIA

1 Penyajian Materi 80% Valid
2 Evaluasi belajar 70% Valid
3 Keterlaksanaan 80% Valid

4 Kebahasaan 93,3%
S a n g a t 
Valid

5 Kejelasan kalimat 90%
S a n g a t 
Valid

6 Kualitas tampilan 80% Valid
Jumlah 493,3
Rata-rata nilai validitas 82,22% Valid

Dari tabel diatas di dapatkan hasil uji berdasarkan penilaian 
praktisi pembelajaran Bahasa Indonesia oleh guru. Tabel tersebut 
menunjukkan untuk aspek penyajian materi nilai validitas yang 
diperoleh adalah 80% dengan kriteria valid, aspek evaluasi belajar 
70% dengan kriteria sangat valid, aspek keterlaksanaan 80% 
dengan kriteria valid, aspek kebahasaan diperoleh nilai 93,3% 
dengan kriteria sangat valid, aspek kejelasan kalimat diperoleh 
nilai 90% dengan kriteria sangat valid  dan aspek kualitas tampilan 
diperoleh nilai 80% dengan kriteria valid. Rata-rata nilai validitas 
yang diperoleh adalah 82,22% dengan kriteria valid.  
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Tabel 4. Paparan Data Kuantitatif Penilaian responden melalui 
hasil analisis data uji coba produk

PERTANYAAN
∑X ∑Xi

∑ P	
(%)

T I N G K A T 
KEVALIDAN

KET
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

X1 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 70 100 70 Valid
Tidak 
revisi

X2 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 71 100 71
Valid Tidak 

revisi

X3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 68 100 68
Valid Tidak 

revisi

X4 5 4 3 3 4 2 5 5 4 5 2 4 4 5 4 3 5 4 71 100 71
Valid Tidak 

revisi

X5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 2 4 5 5 5 3 5 4 75 100 75
Valid Tidak 

revisi

X6 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 2 4 5 4 5 2 5 5 73 100 73
Valid Tidak 

revisi

X7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 71 100 71
Valid Tidak 

revisi

X8 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 2 4 4 5 4 2 4 5 71 100 71
Valid Tidak 

revisi

X9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 71 100 71
Valid Tidak 

revisi

X10 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 68 100 68
Valid Tidak 

revisi

X11 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 3 70 100 70
Valid Tidak 

revisi

X12 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 78 100 78
Valid Tidak 

revisi

X13 4 3 3 5 4 4 4 5 3 3 4 5 5 4 4 5 5 5 75 100 75
Valid Tidak 

revisi

X14 3 3 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 76 100 76
Valid Tidak 

revisi

X15 5 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 3 4 3 3 5 4 4 71 100 71
Valid Tidak 

revisi

X16 4 5 5 4 4 3 4 5 5 3 4 5 4 4 3 5 4 3 74 100 74
Valid Tidak 

revisi

X17 5 5 4 3 4 4 4 3 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 75 100 75
Valid Tidak 

revisi

X18 4 5 4 5 3 3 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 72 100 72
Valid Tidak 

revisi

X19 5 4 4 3 4 4 5 4 5 5 3 4 4 3 3 4 4 4 72 100 72
Valid Tidak 

revisi

X20 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 73 100 73
Valid Tidak 

revisi

JUMLAH 1445 2000 72,25 Valid
Tidak 
revisi

Hasil uji praktikalitas yang dilakukan oleh 30 orang siswa 
diperoleh dari angket praktikalitas yang terdiri dari 18 butir 
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pertanyaan. Berdasarkan tabel diatas didapatkan rata-rata nilai 
praktikalitas yang diperoleh dari siswa sebesar 72,25% dengan 
kriteria valid/praktis. 

Hasil angket praktikalitas yang diberikan kepada siswa, media 
komik biologi ini memiliki materi dengan gambar yang jelas serta 
mudah dibaca. Di dalamnya juga terdapat cerita dari pembahasan 
materi yang menarik sehingga memudahkan siswa memahami 
materi. Jika dilihat dari isi modul yang memiliki tampilan gambar 
menarik dan warna jelas, media modul dapat memotivasi siswa 
untuk giat belajar.  

Dari keseluruhan angket yang diberikan didapatkan 
media berupa modul Bahasa Indonesia ini menarik dan dapat 
digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran dimana 
selain bermanfaat untuk siswa juga dapat mempermudah guru 
menerangkan materi pelajaran serta siswa menjadi mudah 
memahami materi pelajaran tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan 
bertujuan untuk mengembangkan produk-produk pembelajaran 
yang dapat digunakan di sekolah-sekolah. Produk pengembangan 
diuji cobakan kepada siswa-siswi untuk mengetahui hasil 
kegiatan pembelajaran selama menggunakan produk yang akan 
dikembangkan. 

Nilai-nilai lokal merupakan bagian dari budaya suatu 
masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Kearifan lokal 
dimasyarakat dapat berwujud apa saja seperti ada dalam cerita 
rakyat, permainan rakyat. Pengembangan bahan ajar berupa 
modul bahasa indonesia pada materi kebahasaan cerpen sejarah 
berbasis kearifan lokal bagi siswa MAN 7 Jombang dapat digunakan 
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untuk pembelajaran siswa yang dikembangkan dengan kelayakan 
kebahasaan  yang dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal .

Dari penelitian ini dapat disarankan supaya guru lebih kreatif 
untuk membuat bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 
Sedangkan pihak sekolah dapat memfasilitasi dan memotivasi 
agar guru kreatif dalam lebih inovatif dalam membuat bahan ajar. 
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ABSTRACT

Fun learning is learning that adapts innovative learning 
models and provides a memorable experience. Impressions that arise 
in learning are recorded longer in their brain memory. Therefore 
lecturers and teachers are expected to be able to implement learning 
models that can be remembered by students, and can even be applied 
directly in the field. YouTube social media is no stranger to students. 
This social media can be a source of language learning for students. 
Story telling is one of the learning models that stimulates students 
to use vocal and kinesthetic as psychomotor or skills, the ability to 
compile language as cognition and affection in the form of help in 
speaking and cooperating. Vlog-based story telling is applied in 
teaching practice courses at PBSI Study Program at Tidar University 
for 2 months in the even semester of 2019. This research is an action 
research with the object of research in VI semester of PBSI study 
program at Tidar University. The results of this study are; 1) semester 
VI students in teaching practice courses gain learning experience, 
2) 60% semester VI students are more confident in expressing their 
ideas, 70% of students get more vocabulary from Instagram social 
media, and 79% of students express happiness with the learning 
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carried out . Vlog-based story telling learning model can be used as 
an alternative as an innovation in learning.

Keywords: storytelling, vlogs, teaching practice learning

PENDAHULUAN

Mata kuliah praktik mengajar merupakan mata kuliah 
yang diajarkan kepada mahasiswa calon guru pada program 
studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kompetensi 
yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu 
membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan mahasiswa 
untuk menerapkan pengajaran bahasa Indonesia yang inovatif, 
efektif, produktif, dan efisien serta mampu merangkai model 
pembelajaran inovatif dalam riset berbasis teknologi. Matakuliah 
ini menerapkan konsep-konsep pembelajaran, perencanaan 
pengajaran, inovasi pembelajaran aktif, pengajaran bahasa 
indonesia dalam kurikulum yang berlaku, media pembelajaran, dan 
penerapan inovasi pembelajaran dalam riset berbasis teknologi. 

Dosen terbiasa menggunakan model pengajaran satu arah, 
yaitu ceramah. Hal ini karena tuntutan materi banyak namun 
waktu dan pertemuan selama perkuliahan relatif singkat. Hal 
ini berimbas terhadap daya tangkap mahasiswa akan materi 
yang disampaikan, khususnya pada materi aplikasi model-model 
pembelajaran inovatif. Dengan demikian, dosen membutuhkan 
model pembelajaran yang dapat memberikan solusi terhadap 
permasalahan dalam pembelajaran tersebut.

Salah satu alternatif solusi dari permasalahan pembelajaran 
tersebut adalah menerapkan model pembelajaran yang bertujuan 
mengasah kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dan 
percaya diri dalam berkomunikasi. Peneliti berupaya meningkatkan 
antusiasme mahasiswa dalam perkuliahan dengan menerapkan 



316 PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

model pembelajaran Story telling. Di samping mahasiswa memiliki 
pengalaman yang bermakna, model pembelajaran ini dapat 
mengcover keberagaman kecerdasarn (multiple intellegencies) 
yang dimiliki mahasiswa. 

Model pembelajaran story telling adalah merupakan 
bagian dari seni berkomunikasi, sehingga perlu kreatifitas 
dalam melakukannya (Roney (1996). Story telling mengajarkan 
mahasiswa untuk terampil berkomunikasi dan mengurutkan alur. 
Dengan story telling, kognitif siswa akan terlatih dan dengan mudah 
dapat memproses informasi yang diterima dan menyampaikannya 
kembali sebagai pengalaman belajar yang bermakna.

Vlog atau blog video atau vlogging merupakan suatu bentuk 
kegiatan blogging dengan menggunakan media video di atas 
penggunaan teks atau audio sebagai sumber media perangkat 
seperti ponsel berkamera, dan kamera digital yang memiliki fasilitas 
mikrofon. Kaiamedia (2016) mendefinisikan vlog sebagai catatan 
pribadi dalam bentuk video yang diperbaharui dan didistribusikan 
secara umum. Tujuan vlog adalah untuk menceritakan pendapat 
dan catatan pribadi agar diketahui oleh banyak orang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dibatasi 
pada belum adanya  model pembelajaran yang memberikan 
pengalaman belajar bagi mahasiswa. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimanakah model st Oleh karena itu, 
peneliti memilih judul story telling Berbasis Multiple Intelegency 
dalam Pembelajaran Praktik Mengajar Bahasa Indonesia Program 
Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. 

KAJIAN TEORI

Kajian teori yang digunakan sebagai referensi dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut.
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Model pembelajaran

Model pembelajaran menurut Joyce & Weil (1980, hlm. 3) 
adalah “a pattern or a plan, which can be used to shape a curriculum 
of course, to select instructional material, and to guide a teacher 
action”. Artinya, model pembelajaran adalah sejenis pola atau 
rencana yang dapat digunakan untuk menentukan kurikulum atau 
pengajaran, memilih materi pelajaran, dan membimbing kegiatan 
guru.

Joyce & Weil (1986) dalam bukunya yang berjudul “Models 
of Teaching (Third Edition)”, menyatakan bahwa setiap model 
pembelajaran memiliki karakteristik umum masing-masing yang 
dibedakan menurut unsur-unsur, yakni

1. Sintaks, yakni tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam 
pembelajaran menurut model tertentu.

2. Sistem sosial, yakni situasi atau suasana dan norma yang 
berlaku dalam model tersebut.

3. Prinsip reaksi, yakni pola kegiatan yang menggambarkan 
bagaimana guru seharusnya melihat dan memperlakukan 
para peserta didik termasuk bagaimana seharusnya memberi 
respon kepada peserta didik.

4. Sistem pendukung, yakni segala sarana, bahan, dan alat yang 
diperlukan untuk melaksanakan suatu model pembelajaran 
tertentu.

5. Dampak instruksional, yakni hasil belajar yang dicapai 
langsung dengan cara mengarahkan para peserta didik pada 
tujuan yang diharapkan.

6. Dampak pengiring, yakni hasil belajar lainnya yang dihasilkan 
oleh suatu proses pembelajaran, sebagai akibat terciptanya 
suasana pembelajaran yang dialami langsung oleh peserta 
didik tanpa adanya arahan langsung dari guru.
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Joyce & Weil (1986) mengelompokkan model pembelajaran 
ke dalam empat kelompok besar model pembelajaran, yakni (1) 
the information processing sources (model pemrosesan informasi), 
(2) the personal sources (model personal), (3) the social interaction 
sources (model interaksi sosial), dan (4) behavior modivication as a 
sources (model modifikasi tingkah laku). Pengelompokkan model 
pembelajaran tersebut dijabarkan, sebagai berikut:

1. The information processing source (model pemrosesan 
informasi)

Model pemrosesan informasi ditekankan pada pengambilan, 
penguasaan, dan pemrosesan informasi. Model ini lebih 
memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. Model ini 
didasari oleh teori belajar kognitif dan berorientasi pada 
kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat 
meningkatkan kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk 
pada cara mengumpulkan/menerima stimulus dari lingkungan, 
mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, 
dan menggunakan simbol verbal serta visual. 

Model pemrosesan informasi memiliki asumsi bahwa 
pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam 
perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari 
pembelajaran. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan 
informasi yang kemudian diolah sehingga dihasilkan outpot 
dalam bentuk hasil belajar. Pembelajaran merupakan output dari 
pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia yang 
terdiri dari (1) informasi verbal, (2) kecakapan intelektual, (3) 
strategi kognitif, (4) sikap, dan (5) kecakapan motorik.

2. The personal sources (model personal)

Model personal menekankan pada pengembangan konsep diri 
setiap individu. Hal ini meliputi pengembangan proses individu 
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dan membangun serta mengorganisasikan dirinya sendiri. Model 
ini memfokuskan pada konsep diri yang kuat dan realistis untuk 
membantu membangun hubungan yang produktif dengan orang 
lain dan lingkungannya.

Model personal bertitik tolak dari teori humanistik, yakni 
berorientasi pada perkembangan individu. Perhatian utamanya 
pada emosional peserta didik dalam mengembangkan hubungan 
yang produktif dengan lingkungannya. Model ini menjadikan 
pribadi peserta didik mampu membentuk hubungan harmonis 
serta mampu memproses informasi secara efektif.

Model personal mengharuskan guru berupaya menciptakan 
kondisi belajar yang kondusif, agar peserta didik merasa bebas 
dalam belajar mengembangkan dirinya baik emosional maupun 
intelektual.

3. The Social Interaction Sources (model interaksi sosial)

Model interaksi sosial menekankan pada hubungan personal 
dan sosial kemasyarakatan di antara peserta didik. Model ini 
berfokus pada peningkatan kemampuan peserta didik untuk 
berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses-proses 
yang demokratis dan bekerja secara produktif dalam masyarakat. 
Model ini didasari oleh teori belajar Gestalt (field-theory)

Model interaksi sosial menitikberatkan pada hubungan yang 
harmonis antara individu dengan masyarakat. Pokok pandangan 
model interaksi sosial, yakni obyek atau peristiwa tertentu akan 
dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisir. Makna 
suatu obyek atau peristiwa terletak pada keseluruhan bentuk 
dan bukan bagian-bagiannya. Pembelajaran akan lebih bermakna 
apabila materi diberikan secara utuh bukan bagian-bagian.

Story Telling

Model pembelajaran story telling adalah bentuk paling 
mendasar ketika seseorang menggunakan vokal, struktur naratif 
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dan imajinasi dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dalam 
story telling, bentuk mimik, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah 
dapat terlihat. Story telling juga merupakan bagian dari seni 
berkomunikasi, sehingga perlu kreatifitas dalam melakukannya 
(Roney (1996). Story telling mengajarkan mahasiswa untuk 
terampil berkomunikasi dan mengurutkan alur. Dengan story 
telling, kognitif siswa akan terlatih dan dengan mudah dapat 
memproses informasi yang diterima dan menyampaikannya 
kembali sebagai pengalaman belajar yang bermakna.

Vlog 

Vlog atau blog video atau vlogging merupakan suatu bentuk 
kegiatan blogging dengan menggunakan media video di atas 
penggunaan teks atau audio sebagai sumber media perangkat 
seperti ponsel berkamera, dan kamera digital yang memiliki fasilitas 
mikrofon. Kaiamedia (2016) mendefinisikan vlog sebagai catatan 
pribadi dalam bentuk video yang diperbaharui dan didistribusikan 
secara umum. Tujuan vlog adalah untuk menceritakan pendapat 
dan catatan pribadi agar diketahui oleh banyak orang. Sementara 
itu, Monetisasivideo (2018) mendefinisikan vlog sebagai situs web 
yang mengutamakan video sebagai konten utamanya. Video dapat 
diunduh dari youtube, vidio, vimeo dll. 

Model pembelajaran story telling berbasis vlog

Story telling berbasis vlog adalah model pembelajaran yang 
didesain dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sasaran 
belajar yaitu mahasiswa. Mahasiswa program studi pendidikan 
bahasa dan sastra indonesia memiliki beragam kecerdasan 
yang belum semuanya terfasilitasi. Dengan model story telling 
berbasis vlog ini diharapkan mahasiswa lebih leluasa mengasah 
kecerdasannya, tetap fokus pada materi yang diajarkan, dan 
memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai bahan belajar. 
Dengan model pembelajaran ini siswa memiliki pengalaman yang 
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bermakna dan dapat memiliki fasilitas dalam mengkomunikasikan 
hasil belajarnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Tindakan Kelas 
(Action Research). Menurut Arikunto (2002: 18), penelitian tindakan 
adalah penelitian tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat atau 
kelompok sasaran, dan hasilnya langsung dapat dikenakan pada 
masyarakat yang bersangkutan. Subjek pada penelitian ini adalah 
mahasiswa semester VI program Studi Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia yang menempuh mata kuliah Praktik Mengajar 
(microteaching). Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tidar, khususnya pada 
Prodi PBSI.

Tahap-tahap Penelitian

Mengusung konsep penelitian tindakan kelas, penelitian ini 
menerapkan langkah  yaitu tahap perencanaan (Palnning), tahap 
pelaksanaan (Acting), tahap pengamatan (Observing), dan tahap 
refleksi (Reflecting). Tahap dalam penelitian tergambar dalam 
skema berikut.
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Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik sebagai 
berikut.

1. Observasi atau pengamatan 

2. Tes 

3. Wawancara 

4. Angket 

5. Dokumentasi. 

6. Teknik tersebut diaplikasikan agar memperoleh data yang 
valid. Data yang telah diperoleh kemudian disimpulkan untuk 
ditindaklajuti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
tindakan  ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini dilihat dari analisis proses dan 
analisis hasil. 

PEMBAHASAN

Penelitian story telling berbasis vlog ini dilaksanakan selama 
2 bulan atau selama 2 kali pertemuan dengan rincian sebagai 
berikut.

No. Pertemuan Hari/tanggal Kegiatan
1 I 4/03/2019 Observasi tahap awal untuk 

menganalisis permasalahan 
dan kebutuhan mahasiswa 
dalam pembelajaran

2 II Senin 
11/03/2019

Perencanaan tindakan yang 
akan dilakukan
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No. Pertemuan Hari/tanggal Kegiatan
3 III 18/03/2019 Pelaksanaan tindakan siklus 

1 berupa aplikasi model 
pembelajaran story telling 
berbasis vlog pada mahasiswa 
semester VI

4 IV 25/03/2019 Analisis hasil Pengamatan 
kegiatan siklus 1 dan refleksi

5 V 01/04/2019 Pelaksanaan tindakan siklus 
2 berupa aplikasi model 
pembelajaran story telling 
berbasis vlog pada mahasiswa 
semester VI

6 VI 15/04/2019 Analisis hasil Pengamatan 
kegiatan siklus 2 dan refleksi

Siklus I

Berdasarkan jadwal tersebut dapat dicermati bahwa 
kegiatan observasi awal untuk mendapatkan data kebutuhan 
mahasiswa dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2019. Observasi 
awal dilaksanakan dengan menggunakan teknik dokumentasi, 
opengamatan, dan wawancara terhadap mahasiswa. Dari data 
tersebut diperoleh fakta bahwa 30 dari 40 mahasiswa kurang 
semangat dengan model pembelajaran yang dilakukan oleh dosen 
yaitu dengan metode ceramah satu arah. 27 dari 40 mahasiswa 
menyatakan bahwa mereka kurang memahami materi yang 
disampaikan, 15 mahasiswa terlihat sibuk dengan gawainya, 
dan 7 mahasiswa menyatakan senang dengan pembelajaran 
yang dilaksanakan dosen. Berdasarkan data tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa 70% mahasiswa kurang termotivasi terhadap 
pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan demikian, peneliti 
akan mengaplikasikan media vlog dalam pembelajaran praktik 
mengajar..
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a. Perencanaan 

 Tahap perencanaan kegiatan aplikasi media vlog dalam 
pembelajaran mikro dilaksanakan pada Senin, 11 Maret 2019. 
Selama proses perencanaan kegiatan, peneliti mengajak serta 
dua mahasiswa dan satu dosen partner untuk membantu 
menyusun rencana pembelajaran siklus I. Hasil dari FGD 
dosen dan mahasiswa menghasilkan silabus, RPP, dan 
penlilaian  mahasiswa pada pertemuan siklus I.

b. Pelaksanaan Kegiatan

 Kegiatan pembelajaran dengan mengaplikasikan model 
story telling berbasis vlog siklus I dilaksanakan pada Senin 
18 Maret 2019. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 
dirinci sebagai berikut.

1) Kegiatan awal

 Kegiatan awal pembelajaran dibuka dengan salam 
dari dosen, presensi mahasiswa, refleksi materi 
perkuliahan sebelumnya, brain storming, motivasi, dan 
penjelasan materi yang akan dipelajari beserta prosedur 
pelaksanaan story telling berbasis web.

2) Kegiatan inti

- Dosen memberi stimulus kepada mahasiswa dengan 
menceritakan sebuah kegiatan yang termuat dalam 
vlog Gen Halilintar. 

- Dosen menyajikan vlog Gen Halilintar, kemudian 
menunjuk satu mahasiswa untuk menghubungkan 
kegiatan di vlog Gen Halilintar tersebut dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia.

- Mahasiswa lain menanggapi argumen mahasiswa 
yang ditunjuk.
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- Dosen menjelaskan kembali materi yang akan 
dipelajari yaitu teknik pengembangan materi dalam 
pembelajaran.

- Dosen menguatkan pendapat mahasiswa mengenai 
hubungan antara vlog tersebut dengan pembelajaran 
yang akan dilaksanakan.

- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-
kelompok kecil 

- Mahasiswa diminta menyiapkan gawai dan mencari 
vlog yang serig mereka ikuti

- Mahasiswa mendiskusikan materi dan 
menghubungkan dengan pembelajaran.

- Mahasiswa  mempresentasikan hasil diskusi

- Dosen dan mahasiswa menanggapi

3) Kegiatan akhir

- Mahasiswa dan dosen merefleksmi pembelajaran 
yang telah dilaksanakan

- Dosen menanyakan kekurangan dan kelebihan 
model pembelajaran yang baru saja dilaksanakan

- Dosen memberikan lembar angket
- Dosen memberikan tugas rumah

c. Pengamatan kegiatan

 Setelah pembelajaran berlangsung, peneliti menganalisis hasil 
wawancara dan angket yang diberikan kepada mahasiswa 
setelah pembelajaran siklus I. Refeleksi kegiatan penelitian 
siklus I adalah sebagai berikut:

1) 20 mahasiswa masing bingung dalam menghubungkan 
materi dengan pembelajaran
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2) 15 mahasiswa kurang suka dengan media yang digunakan 

3) 35 mahasiswa bingung mencari vlog yang sesuai dengan 
materi

4) 12 mahasiswa (3 kelompok) menyajikan vlog yang sama

5) 24 mahasiswa antusias dalam pembelajaran

6) 22 mahasiswa termotivasi dalam pembelajaran

 Berdasarkan data tersebut, dapat dikelompokkan kategori 
sebagai berikut.

No Prasiklus Siklus I

Kategori (+) (-) Kategori (+) (-)
1. Pemahaman 

terhadap 
materi

13 27 Pemahaman 
terhadap materi

20 20

2. Katepatan 
model/media

10 30 Katepatan 
model/media

25 15

3. Antusias dalam 
pembelajaran

24 15 Antusias dalam 
pembelajaran

25 16

4. Termotivasi 
dalam 
pembelajaran 

7 33 Termotivasi 
dalam 
pembelajaran 

22 18

Grafik yang tersaji berdasarkan tabel tersebut adalah.
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d. Refleksi 

 Berdasarkan grafik tersebut, dapat dicermati bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan antara kegiatan pembelajaran 
prasiklus dan siklus 1. Dari data tersebut dapat pula 
disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan belum 
memenuhi target yang direncanakan. Beberapa hal yang 
harus diperbaiki antara lain: 1) kesempurnaan media yang 
digunakan, 2) penjelasan intruksi dan materi, dan 3) penilaian 
individu. Oleh sebab itu, kegiatan implementasi model 
storytelling berbasis vlog ini disempurnakan pada siklus 2.

Siklus II

a. Perencanaan 

 Perencanaan kegiatan siklus II dilaksanakan pada minggu 
ketiga Maret 2019. Kegiatan perencanaan menghasilkan 
silabus yang sudah direvisi dengan perubahan yang 
dibutuhkan, dan RPP baru yang sudah dimodifikasi dengan 
rancangan model serta media yang disempurnakan. Itruksi 
dan materi ditambahkan, serta pengawasan terhadap peserta 
didik lebih difokuskan. Pembelajaran pada siklus II didesain 
agar pembelajaran lebih menyenangkan dan sesuai tujuan 
yang akan dicapai.

b. Pelaksanaan kegiatan

 Kegiatan penelitian implementasi model story telling berbasis 
vlog siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 1 April 2019. Rincian 
pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus II adalah sebagai 
berikut.

1) Kegiatan awal

 Kegiatan awal pembelajaran dibuka dengan salam 
dari dosen, presensi mahasiswa, refleksi materi 
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perkuliahan sebelumnya, brain storming, motivasi, dan 
penjelasan materi yang akan dipelajari beserta prosedur 
pelaksanaan story telling Siklus II berbasis vlog.

2) Kegiatan inti

- Dosen meminta mahasiswa untuk membagi menjadi 
kelompok kecil maksimal 4 orang.

- Satu mahasiswa pada tiap kelompok menjadi ketua 
tim dalam kelompoknya dan bertugas memimpin 
dan memulai kegiatan dalam kelompoknya.

- Tim dan ketua diminta untuk mengambil selembar 
kertas dan spidol warna yang telah disediakan.

- Ketua tim dan anggotanya diminta menuliskan satu 
kata yang berhubungan dengan vlog yang minggu 
lalu mereka amati.

- Dosen memberikan waktu 1 detik untuk menulis 
dan menukar kerta dengan anggota kelompok lain 
(berputar serah jarum jam).

- Dengan waktu yang telah ditentukan, serta 
memastikan semua anggota telah menulis kata 
lanjutan di kertas, dosen  meminta tiap mahasiswa 
untuk membaca paragraf yang tersusun.

- Dosen dan mahasiswa menghubungkan kegiatan 
yang dilakukan dengan materi yang akan dipelajari.

- Dosen kembali meminta mahasiswa untuk kembali 
ke kelompoknya dan mengundi kertas yang berisi 
nama vlogger yang terkenal di Indonesia.

- Ketua tim mengambil satu undian kemudian 
mendiskusikannya dengan kelompoknya.
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- Masing-masing kelompok mengamati vlog yang 
sudah dibagi dan menganalisisnya sesuai dengan 
materi pembelajaran

- Mahasiswa menyajikan hasil diskusinya dengan 
menceritakan isi vlog di depan kelas serta 
menganalisisnya.

- Mahasiswa kelompok lain mengamati dan 
menanggapi hasil kelompok presentasi.

3) Kegiatan akhir

- Mahasiswa dan dosen merefleksi pembelajaran 
yang telah dilaksanakan

- Dosen menanyakan kekurangan dan kelebihan 
model pembelajaran yang baru saja dilaksanakan

- Dosen memberikan lembar angket siklus II

- Dosen memberikan tugas rumah

c. Pengamatan kegiatan

 Setelah pembelajaran berlangsung, peneliti menganalisis hasil 
wawancara dan angket yang diberikan kepada mahasiswa 
setelah pembelajaran siklus II. Hasil Observasi kegiatan 
penelitian siklus II adalah sebagai berikut:

1) 2 mahasiswa masih kurang memahami materi 
pembelajaran

2) 3 mahasiswa mengaku kurang menguasai teknologi

3) 40 mahasiswa termitivasi dengan pembelajaran yang 
dilaksanakan

4) Tidak ada satu mahasiswa pun yang meninggalkan 
kelompok selama kegiatan berlangsung
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5) 40 Mahasiswa senang terhadap pembelajaran yang 
dilaksanakan. 

 Berdasarkan data tersebut, dapat dikelompokkan kategori 
sebagai berikut.

No Siklus I Siklus II

Kategori (+) (-) Kategori  (+) (-)
1. Pemahaman 

terhadap 
materi

20 20 Pemahaman 
terhadap materi

38 2

2. Katepatan 
model/media

25 15 Katepatan 
model/media

37 3

3. Antusias dalam 
pembelajaran

25 16 Antusias dalam 
pembelajaran

40 0

4. Termotivasi 
dalam 
pembelajaran 

22 18 Termotivasi 
dalam 
pembelajaran 

40 0

Grafik yang tersaji berdasarkan tabel tersebut adalah.
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d. Refleksi 

 Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat dicermati 
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kegiatan 
pembelajaran prasiklus, siklus I dan siklus II. Dari data 
tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang 
dilaksanakan sudah memenuhi target yang direncanakan. 
Dengan demikian, model storytelling berbasis vlog ini 
dapat digunakan sebagai alternatif model pembelajaran 
agar mahasiswa lebih termotivasi dan semangat dalam 
pembelajaran.

PENUTUP 

Model  storytelling berbasis vlog yang diaplikasikan pada 
mahasiswa semester VI program studi PBSI Untidar memiliki 
dampak yang signifikan terhadap pembelajaran, diantaranya 
adalah 1) mahasiswa lebih senang menggunakan teknologi (vlog) 
dibandingkan dengan pembelajaran konvensional dengan metode 
ceramah. 2) mahasiswa lebih antusias dalam pembelajaran karena 
menggunakan prinsip diskusi kelompok sehingga mahasiswa 
harus kerja sama, 3) mahasiswa memiliki keterampilan dalam 
menyajikan hasil diskusi dan mengekspos pendapatnya, 4) 
mahasiswa lebih termotivasi dalam belajar.

Mata kuliah praktik mengajar pada pertemuan awal 
bertujuan melatih kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi 
di depan siswa. Model pembelajaran story telling berbasis vlog 
yang diterapkan terbukti secara signifikan meningkatkan motivasi 
belajar mahasiswa semester VI prodi PBSI Universitas Tidar. Dengan 
demikian, model pembelajaran ini dapat dijadikan alternatif 
sebagai variasi dosen dalam mengajar. Model pembelajaran ini 
dapat dimodifikasi dengan berbagai teknik mengajar, dan dapat 
diterapkan dalam semua materi perkuliahan. 
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ABSTRAK

Masalah utama dalam artikel ini adalah rendahnya kemampuan 
berpikir kritis mahasiswa ketika kegiatan menulis ragam akademik. 
Salah satu penyebab muncul kondisi ini adalah bahwa pembelajaran 
menulis ragam akademik belum menggunakan pendekatan atau 
model yang tepat. Tujuan penulisan artikel ini adalah memaparkan 
strategi membangun kemampuan berpikir kritis  sebagai modal 
menulis akademik mahasiswa. Artikel ini ditulis menggunakan 
studi literatur dan pengamatan langsung saat proses perkuliahan 
menulis ragam akademik, yaitu pada mata kuliah menulis karya 
ilmiah. Pertama, hasil pengamatan proses dan hasil mahasiswa 
yang menerapkan Critical Thinking menunjukkan hasil yang lebih 
efektif karena mampu menganalisis, mengkonstruksi, dan menilai 
karya ilmiah. Kedua, Mahasiswa yang tidak menerapkan Critical 
Thinking selama proses pembelajaran menulis akademik belum 
membangun konsep berikir kritis dengan baik sehingga hasil karya 
tulisnya pun belum menghasilkan produk yang kritis dan inovatif.

Kata kunci: kemampuan menulis, berpikir kritis, menulis 
akademik, mahasiswa



334 PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

PENDAHULUAN

Menulis merupakan proses penuangan ide dalam bentuk 
simbol-simbol bahasa yang bermakna. Aktivitas menulis pasti 
akan dilakukan oleh setiap orang terlebih bagi mahasiswa untuk 
menunjang pendidikannya. Kegiatan menulis terbagi menjadi 
dua jenis, yaitu menulis akademik dan nonakademik. Karya tulis 
akademik adalah tulisan yang dibuat untuk menunjang kegiatan 
akademik mahasiswa selama kuliah, seperti menulis makalah, 
artikel, proposal, skripsi dan tugas-tugas penunjang kuliah lainnya. 
Untuk karya tulis nonakademik adalah tulisan yang disusun untuk 
tujuan pribadi, hiburan, atau sekadar hobi seperti menulis novel, 
surat, opini dsb. Akan tetapi, fokus masalah dalam makalah ini 
adalah membahas karya tulis akademik.

Dalam kurikulum, kegiatan menulis akademik tercermin 
dalam matakuliah Menulis Karya Ilmiah. Matakuliah ini sangat jelas 
menekankan kemampuan menulis akademik bagi mahasiswa. Di 
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (JPBSI) Fakultas 
Bahasa dan Seni (FBS) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), 
matakuliah menulis karya ilmiah diselenggarakan di semester IV. 
Matakuliah tersebut bertujuan memberikan kompetensi kepada 
mahasiswa agar mampu menuangkan pengetahuan, wawasan, dan 
gagasan dalam bentuk tulisan akademik. Pada matakuliah Menulis 
Karya Ilmiah, pembelajaran menekankan pada kemampuan 
menulis makalah, artikel, proposal penelitian, laporan, dan skripsi. 
Melalui matakuliah ini, mahasiswa diharapkan lebih baik dalam 
penguasaan kemampuan menulis akademik secara berkelanjutan. 

Di negara  Eropa dan Jepang aktivitas menulis dan membaca 
dilakukan selama 5 jam sampai dengan 7 jam perhari, sedangkan 
di Indonesia pelajar belum meluangkan waktu khusus (0 jam) 
untuk  aktivitas menulis (Kedaulan Rakyat, 2008). Akibatnya 
pelajar di Indonesia tidak mempunyai kemampuan menulis yang 
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baik. Apalagi proses pembelajaran menulis di sekolah/lembaga 
pendidikan kurang menarik dan cenderung membosankan.  

Kemampuan menulis akademik mahasiswa pun hasilnya 
belum memuaskan. Tugas-tugas karya tulis akademik mahasiswa 
seperti makalah, artikel, dan proposal belum menunjukkan ide-
ide yang kreatif dan inovatif. Ide-idenya belum aktual, kritis, dan 
inovatif. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh kelas matakuliah 
bahasa Indonesia. Fenomena inilah yang melatarbelakangi 
pentingya menerapkan kemampuan berpikir kritis pada 
mahasiswa dalam menulis akademik. 

Berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir secara 
kompleks pada diri seseorang dari tingkat aplikasi, menganalisis, 
evaluasi dan kreativitas. Nurhadi (2009) ada lima tahapan 
seseorang dikatakan berpikir kritis, yakni kemampuan mengingat, 
mengorganisasi, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. 
Pada buku kedua, Taxonomy of Educational Objective Handbook 2: 
Affective Domain diperkenalkan domain afektif yang sangat penting 
untuk diperhatikan oleh para praktisi pendidikan. Konsep ini 
memunculkan taksonomi terevisi (revised taxonomy) (Anderson 
& Krathwohl, 2001; Parinas, 2009:14). Sampai tahap ini, ada 
setidaknya enam (6) dimensi proses kognitif, yakni remember, 
understand, apply, analyze, evaluate, dan create yang diintegrasikan 
dengan dimensi pengetahuan yakni factual knowledge, conceptual 
knowledge, procedural knowledge, dan metacognitif knowledge.

 Berdasarkan pengamatan dan refleksi yang telah dilakukan 
dosen pengampu matakuliah Menulis Karya Ilmiah, kemampuan 
menulis akademik di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta ditemukan beberapa 
permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain: ide atau gagasan 
belum aktual, kajian belum mendalam dan saat proses menulis 
belum menggunakan kemapuan berpikir kritis (critical thinking) 
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untuk menunjang Kurikulum KKNI dan menghadapi revolusi 
industri 4.0.

Tujuan dan manfaat pembelajaran menulis akademik akan 
tercapai dengan baik jika kemampuan berpikir kritis sudah 
tertanam dalam diri mahasiswa. Oleh karena itu, pada kesempatan 
ini, penulis ingin memaparkan upaya penerapan kesadaran 
berpikir kritis dalam perkuliahan menulis akademik sebagai 
sarana pengembangan penalaran kritis dan inovatif menghadapi 
revolusi industri 4.0. 

METODE 

Metode penulisan artikel ini berdasarkan hasil observasi 
dan studi pustaka. Observasi dilakukan pada saat mahasiswa 
melaksanakan perkuliahan Menulis  Karya ilmiah. Matakuliah ini 
dipilih karena berkaitan erat dengan kegiatan menulis akademik 
di Perguruan Tinggi. Pengamatan  dilakukan secara mendalam 
dan berulang-ulang selama proses perkuliahan untuk melihat 
apakah mahasiswa sudah ada kesadaran menerapkan kemampuan 
berrpikir kritis saat menulis akademik dan juga melihat hasil karya 
tulis akademik yang telah ditulis.

Studi pustaka dilakukan untuk mengkaji lebih dalam 
konsep berpikir kritis (critical thinking) dan langkah-langkah 
penerapannya dalam perkuliahan menulis akademik. Studi 
pustaka mengkaji teori berpikir kritis dari berbagai macam 
sumber/ahli agar diperoleh konsep dan aplikasi yang praktis serta 
mudah untuk diterapkan dalam proses menulis akademik ketika 
perkuliahan. Berdasarkan hasil observasi dan studi literatur ini, 
penulis berharap dapat membahas secara jelas dan konkret upaya 
penerapan kesadaran berpikir kritis dalam menulis akademik saat 
perkuliahan pada mahasiswa.
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Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa semester IV 
angkatan 2017 Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
FBS UNY. Populasi penelitian sebanyak 3 kelas dengan jumlah 
60 mahasiswa. Pengamatan dilakukan pada kelas 2 kelas yang 
menerapkan kemampuan berpikir kritis dan 1 kelas tanpa 
menerapkan kemampuan berpikir kritis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Menulis Akademik

Kegiatan menulis ragam akademik sangat penting dilakukan 
oleh mahasiswa. Hal ini tidak saja dilakukan dalam rangka menulis 
skripsi tetapi untuk menunjang perkuliahan dan tugas-tugas 
perrkuliahan. Oleh karena itu, setiap mahasiswa sudah semestinya 
mampu dan biasa melakukan kegiatan menulis ragam akademik.

Karya tulis akademik adalah tulisan yang didasari oleh hasil 
pengamatan, peninjauan, atau penelitian dalam bidang tertentu, 
disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan 
yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (keilmiahannya). Dengan demikian, suatu tulisan 
disebut karya tulis akademik bila memenuhi persyaratan: (1) isi 
kajiannya berada pada lingkup pengetahuan ilmiah, (2) langkah 
pengerjaannya dijiwai atau menggunakan metode ilmiah, dan (3) 
sosok tampilannya sesuai dan memenuhi syarat sebagai suatu 
sosok keilmuan. Oleh karena itu, kara tulis akademik artinya sama 
dengan ragam tulis ilmiah sebagai kegiatan untuk menunjang 
proses akdemik selama menempuh perkuliahan.

Sesuai dengan uraian di atas, ciri-ciri tulisan akademik 
(ilmiah) adalah: (1) logis, yakni segala informasi yang disajikan 
memiliki argumentasi yang dapat diterima dengan akal sehat, (2) 
sistematis, yakni segala yang dikemukakan disusun berdasarkan 
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urutan yang berjenjang dan berkesinambungan, (3) objektif, yakni 
segala informasi yang dikemukakan itu menurut apa adanya dan 
tidak bersifat fiktif, (4) tuntas dan menyeluruh, yakni segi-segi 
masalah yang dikemukakan ditelaah secara lengkap, (5) seksama, 
yakni berusaha menghindarkan diri dari berbagai kesalahan, 
(6) jelas, yakni segala keterangan yang dikemukakan dapat 
mengungkapkan maksud secara jernih, (7) dan kebenarannya 
dapat teruji (Ekosusilo dan Triyanto, 1995).

Pengertian menulis akademik berdasarkan pendapat ahli di 
atas, dapat disarikan bahwa menulis tidak sekedar melukiskan 
simbol-simbol saja, tetapi juga mengungkapkan pikiran, ide, 
gagasan, dan argumen ke dalam bahasa tulis berupa susunan 
kalimat dan paragraf yang utuh. Oleh karena itu, menulis 
merupakan sarana komunikasi dalam bentuk bahasa tulis. 

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
menulis akademik adalah dengan menggunakan pendekatan 
perkuliahan yang tepat.  Oleh karena itu, artikel ini berusaha 
untuk membangun kemampuan berpikir kritis dalam perkuliahan 
menulis akademik yang menuntut kemampuan berpikir tingkat 
tinggi mahasiswa. Penelitian ini juga menuntut mahasiswa 
menguasai pengetahuan struktur bahasa yang meliputi pilihan 
penggunaan kata, kalimat efektif, dan paragraf efektif. Selain itu, 
faktor penggalian dan pengembangan isi tulisan juga menjadi 
fokus dalam kajian ini.

Kemampuan Berpikir Kritis (Critical Thinking)

Untuk menghadapi era revolusi industry 4.0, menuntut 
mahasiswa untuk mampu berpikir kritis (Critical Thinking). 
Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk menyaring 
dengan cerdas, cermat, dan bertanggung jawab segala macam 
informasi yang belum tentu baik dan teruji kebenarannya. Ciri 
seseorang mampu berpikir kritis (Critical Thinking) adalah selalu 
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mempertanyakan suatu argumen untuk memperoleh kebenaran 
yang hakiki. Hal ini karena seorang pemikir kritis dapat melihat 
secara tajam segala macam informasi yang diterima melalui 
pemahaman secara menyeluruh, analisis secara teliti, dan penilaian 
dengan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di lihat dari level berpikir, Critical Thinking dikategorikan 
sebagai level berpikir di atas berpikir literal. Nurhadi (2009) 
menyatakan bahwa Critical Thinking adalah proses berpikir untuk 
dapat menganalisis apa yang dimaksudkan dibalik informasi yang 
tersurat, misalnya untuk menarik kesimpulan atau menemukan 
implikasi, mengevaluasi, dan memberikan penilaian terhadap 
masalah yang dihadapi.

Seorang yang berpikir kritis (Critical Thinking) selalu 
meragukan kebenaran informasi yang diperolehnya. Untuk 
memperoleh kebenaran yang hakiki, pemikir kritis akan meneliti, 
menganalisis, menemukan logika, dan mengungkapkan kembali 
argumen-argumen sekaligus memberikan penilaian (Wheeler, 
2009). Menurut Marsano, dkk. (1988) ada delapan keterampilan 
berpikir kritis yang perlu dikuasi mahasiswa. Kedelapan 
keterampilan berpikir kritis tersebut, yaitu (1) keterampilan 
memfokuskan, (2) keterampilan mengumpulkan informasi, (3) 
keterampilan mengingat, (4) keterampilan mengorganisasi, (5) 
keterampilan menganalisis, (6) keterampilan menggeneralisasi, (7) 
keterampilan mengintegrasi dan (8) keterampilan mengevaluasi. 

Kajian mengenai berpikir kritis (Critical Thinking) tidak 
terlepas dari konsep taksonomi Bloom (Tan & Halili, 2015). 
Critical Thinking lebih menekankan pada level di atas ingatan dan 
pemahaman, yakni aplikasi (application), analisis, sintesis, dan 
evaluasi (Zohar, 1999). 
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Bagan 1: Taksonomi Bloom tentang Critical Thinking 

Pada buku kedua, Taxonomy of Educational Objective 
Handbook 2: Affective Domain diperkenalkan domain afektif yang 
sangat penting untuk diperhatikan oleh para praktisi pendidikan. 
Konsep ini memunculkan taksonomi yyang telah direvisi (revised 
taxonomy) (Anderson & Krathwohl, 2001: 23; Parinas, 2009: 14). 
Sampai tahap ini, ada setidaknya enam (6) dimensi proses kognitif, 
yakni remember, understand, apply, analyze, evaluate, dan create 
yang diintegrasikan dengan dimensi pengetahuan yakni factual 
knowledge, conceptual knowledge, procedural knowledge, dan 
metacognitif knowledge.

Sesudah itu, pengembangan lebih lanjut mengenai taksonomi 
Bloom dilakukan oleh Dettmer (2006: 70) yang disebut New 
Bloom Taxonomy dengan menambahkan domain sensorimotor 
dan sosial. Pada revisi ini, 6 level yang sebelumnya telah dikenal 
dikembangkan menjadi 8 level, yakni to know, to comprehend, to 
apply, to analyze, to evaluate,  to synthesize, to imagine, to create. 
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Domain yang terlibat dalam taksonomi Bloom yang baru 
meliputi domain kognitif, afektif, sensorimotor, dan sosial. Level 
dasar (basic learning) berdasar pada prinsip realisme dengan 
menekankan pada apa yang seharunya diketahui oleh pembelajar. 
Level kognitif yang terlibat adalah to know dan to comprehend. 
Level aplikasi (applied learning) berdasar pada pragmatisme 
yakni menitikberatkan pada apa yang dapat dilakukan oleh 
pembelajar. Level ini melibatkan kegiatan kognitif to apply, to 
anlyze, dan to evaluate. Sementara itu, level ideational learning 
didasarkan pada prinsip idealisme dengan melibatkan aktivitas 
kognitif to synthesize, to imagine, dan to create. Pembagian level-
level ini semakin kompleks dan komprehensif karena dilandasi 
oleh kesadaran bahwa banyak hal terkait pengetahuan dan 
memperolehnya. 

Konsep mengenai Critical Thinking telah luas dikembangkan. 
Kemampuan ini meliputi pemikiran kritis, logis, reflektif, 
metakognitif, dan kreatif. Kemampuan ini aktif ketika seseorang 
menghadapi permasalahan yang tidak umum, ketidakpastian, 
pertanyaan, dan dilema (King, Goodson & Rohani, tt). Zohar (2013) 
menyimpulkan adanya pengetahuan mengenai elemen berpikir 
dalam empat subkategori, yakni sebagai berikut.

a. Pengetahuan mengenai strategi berpikir individu, meliputi: 
membandingkan, memformulasikan argument, membuat 
kesimpualn dll.

b. Pengetahuan mengenai genre berpikir, meliputi: argumentasi, 
inkuiri, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir saintifik, 
dan berpikir kreatif.

c. Pengetahuan mengenai metakognisi, yakni berpikir mengenai 
pemikiran pribadi

d. Pengetahuan mengenai hal lain, misalnya disposisi (habits of 
mind), budaya berpikir, dll. 
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Lebih lanjut, perbandingan antara Critical Thinking dengan 
pembelajaran yang biasanya dirumuskan seperti dalam tabel 
berikut.

Tabel 1: Perbandingan Critical Thinking dengan pembelajaran 
biasa

Berpikir Kritis (Critical 
Thinking)

Pembelajaran Biasa (routine 
teaching)

Not routine/not fully known in 
advance

Routine/outcome planed and 
advance

Complex Clear purpose and goal
Yields multiple solutions/
viewpoints

Yields converging outcomes

Involves uncertainty Seeks certainty
Involves process of making 
meaning

Involves process of doing

Is effortfull, requires mental 
work

Is judge byoutcome rather than 
effort

Tabel di atas, tampak bahwa pembelajaran dengan Critical 
Thinking melibatkan hal yang lebih kompleks dan yang lebih utama 
lagi adalah mahasiswa harus mengetahui tentang dirinya sendiri 
dengan melibatkan akumulasi pengalaman belajar. Mengapa? 
Beragam masalah, ketidakpastian, berbagai sudut pandang harus 
dilibatkan dalam memaknai sebuah fenomena. Hal ini berbeda 
dengan pembelajaran biasa yang lebih menekankan pada transfer 
of knowing dengan berdasarkan tujuan dan sasaran yang jelas. 
Dalam Critical Thinking, penemuan baru yang di luar prediksi dan 
asumsi justru lebih ditekankan. Di sini terlihat ctritical dan creative 
thinking dikembangkan dan diberikan kesempatan seluas-luasnya. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka disimpulkan 
menjadi tiga langkah seseorang dapat dikatakan mampu berpikir 
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kritis. Ketiga langkah tersebut adalah kemampuan menganalisis, 
mengevaluasi, dan mengkreasi (inovasi). Untuk kemampuan 
mengingat, memahami, dan aplikasi  masih tergolong pada tahap 
kemampuan faktual. Selanjutnya, penulis berusaha menerapkan 
tiga langkah kemampuan Critical Thinking dalam perkuliahan 
menulis akademik. Berlandaskan langkah-langkah berpikir kritis 
tersebut, diharapkan perkuliahan menulis akademik menjadi lebih 
kritis dan inovatif.

Priyatni (2011:7) mengungkapkan lima tahap seseorang 
akan dikatakan mampu berpikir kritis (Critical Thinking) sebagai 
berikut. Pertama, kemampuan menganalisis, yaitu mengidentifikasi 
dan membedakan komponen-komponen, atribut  atau alasan 
untuk melihat sesuatu dibalik ide-ide yang ada. Selain itu, proses 
analisis dilakukan dari awal sampai dengan akhir secara berurutan 
untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Dalam 
menganalisis kegiatan yang dilakukan, yaitu (1) mengidentifikasi 
isi cerita (konflik), (2) mengidentifikasi tokoh-tokoh cerita dan (3) 
mengidentifikasi alur cerita dan penalaran dalam karangan narasi 
yang digunakan sebagai model. Kedua, kemampuan mengevaluasi 
yaitu melihat dan memutuskan seuatu berdasarkan kriteria-
kriteria yang jelas dan masuk akal. Kegiatan yang dilakukan 
adalah mencermati kembali karangan yang ditulisnya dari aspek 
kesalahan isi, bahasa, dan organisasi tulisan. Oleh karena itu, 
mahasiswa di tahap akhir ini mampu memberikan penilaian 
terhadap karangan naratif yang ditulisnya. Ketiga, kemampuan 
mengkreasi, yaitu menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki 
untuk mengembangkan ide cerita, konflik/kejadian, dan isu-isu 
penting dalam bentuk karangan yang jelas dan mudah dipahami. 
Kegiatan yang dilakukan mahasiswa, yaitu merekontruksi butir-
butir inti cerita dan menuangkannya dalam bentuk karangan.
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Kemampuan Berpikir Kritis dalam Menulis Akademik

Seperti yang telah dikemukakan pada bab abstrak dan latar 
belakang masalah bahwa mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia memiliki gaya belajar instan dan terinstruksi. 
Cara berpikir cenderung linear dengan didukung kemampuan 
faktual dan pemahaman yang kuat. Hal ini terbentuk dari sistem 
pembelajaran yang cenderung tekstual. Mahasiswa menerima 
bahan yang banyak dan harus memahami semua bahan tetapi 
belum ke ranah berpikir kritis untuk memproduksi tulisan.

Kemampuan faktual dan memorial tersebut baik untuk 
mendukung pengetahuan terhadap sebuah hal atau fenomena. 
Namun, kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi dan 
mengkreasi menjadi kurang. Kemampuan tersebut sangat 
diperlukan mahasiswa untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 
sesuai dengan amanah KKNI. Dalam konteks itulah kemampuan 
mahasiswa untuk memecahkan berbagai permasalahan sehingga 
menghasilkan ide dan gagasan tulisan yang analitis, kritis, dan 
inovatif sangat diperlukan. Mahasiswa dalam menulis akademik 
perlu kajian dari berbagai sudut pandang seperti sosial, budaya, 
bahasa, teknologi, dan nilai-nilai karakter. Namun lebih penting lagi 
adalah menganalisis berbagai teori tersebut dan membuat sintesis 
dengan mendasarkan pada pengalaman dan sudut pandang baru.

Sebenarnya, beberapa topik yang dipilih oleh mahasiswa 
cukup menarik. Ada yang menulis akademik tentang sastra, 
bahasa, budaya, pendidikan bahasa, keterampilan bahasa, 
teknologi dan sebagainya. Namun yang menjadi kelemahan adalah 
karya tulis akademik mahasiswa lebih tampak sebagai kumpulan 
deskripsi teori dan kurang menunjukkan analisis dan pemaknaan 
atau penciptaan temuan dari sudut pandang baru. Selain itu, 
inovasi-inovasi baru dan aplikasinya secara umum belum terlihat 
dalam karya akademik yang disusunnya. Bahasa dan sajian bagus 
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karena hanya mengambil langsung dari sumber atau rujukan yang 
dibacanya.

Permasalahan ini merupakan hasil pengamatan dan diskusi 
dosen pengampu mata kuliah menulis. Strategi agar mahasiswa 
memiliki ide pemikiran mandiri dan menggunakan sumber 
literatur sebagai pendukung senantiasa dilakukan. Pemaparan 
artikel ini merupakan salah satu upaya untuk mencari solusi 
terhadap permasalahan tersebut, yakni dengan membiasakan 
kemampuan berpikir kritis, analitis, dan inovatif dalam kegiatan 
menulis akademik di kampus.

Aktivitas menulis karya ilmiah berbasis kemampuan berpikir 
kritis yang dilakukan mahasiswa, yaitu pada tahap menganalisis, 
merekonstruksi, dan menilai. Ketiga kemampuan berpikir 
kritis dalam menulis karya ilmiah tersebut akan dibahas secara 
lengap berikut ini. Pertama, keterampilan menganalisis adalah 
mengidentifikasi dan membedakan komponen-komponen, atribut, 
alasan untuk melihat sesuatu dibalik ide karangan. Selain itu, proses 
analisis dilakukan dari awal sampai dengan akhir karangan untuk 
melihat sistematikanya. Dalam kegiatan menganalisis kegiatan 
yang dilakukan mahasiswa yaitu (1) mengidentifikasi isi/subtansi, 
(2) mengidentifikasi struktur teks dan (3) mengidentifikasi unsur 
mekanik/kebahasaan.

Kedua, keterampilan merekonstruksi adalah menggunakan 
pengetahuan yang telah dimiliki untuk mengembangkan 
karya ilmiah, sistematika, dan gagasan-gagasan penting dalam 
bentuk karangan yang jelas dan mudah dipahami. Kegiatan 
yang dilakukan mahasiswa, yaitu merekontruksi butir-butir 
inti dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Mahasiswa 
mengembangkan karangannya bedasarkan kerangka yang disusun. 

Ketiga, keterampilan menilai adalah melihat dan memutuskan 
seuatu berdasarkan kriteria-kriteria yang jelas dan masuk akal. 
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Kegiatan yang dilakukan adalah mencermati kembali karangan 
yang ditulisnya dari aspek kesalahan isi, bahasa, dan organisasi 
tulisan/penalaran. Kemampuan menilai karangan di kelompok 
eksperimen terlihat ketika mereka melakukan peer editing maupun 
self editing terhadap karangan yang telah ditulis. Mahasiswa dapat 
mengetahui baik buruk karangan, kesesuaian judul dengan isi, dan 
sistematika. Mereka pun dapat melihat pada aspek diksi, kalimat 
dan paragraf.

Kemampuan Critical Thinking menunjukkan keefektifan 
dalam proses pembelajaran menulis karya ilmiah. Hal ini dapat 
dilihat ketika mahasiswa di di kelas mendiskusikan karya 
ilmiahnya. Mahasiswa sangat antusias mengeluarkan pendapat 
(brainstorming) mengenai unsur-unsur yang telah diidentifikasi 
pada kegiatan sebelumnya. Hasil diskusi tersebut memberikan 
pemahaman yang jelas pada mahasiswa tentang karya ilmiah. 

Selanjutnya, mahasiswa mengembangkan karya tulisnya 
dengan mempertimbangkan subtansi, sistematika dan bahasa. 
Mereka sudah memahami langkah-langkah dan aspek-aspek 
di dalam karya ditulisnya. Mahasiswa menulis berdasarkan 
pengembangan ide/ gagasan berdasarkan kerangka yang telah 
disusun.  ketika menulis, mahasiswa fokus pada  isi, struktur/
sistematika dan bahasa.  Isi cerita meliputi: kesesusain judul dengan 
isi, pengembangan gagasan, struktur, dan mekanik. Sistematika 
disesuaikan dengan panduan sehingga pembaca mudah untuk 
memahaminya. Bahasa meliputi: pilihan kata, kalimat, paragraf, 
dan ejaan serta tanda baca.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pada kelas yang 
tidak menerapkan Critical Thinking, mahasiswa ketika diminta 
untuk diskusi mengenai karya ilmiah belum antusias dan cenderung 
diam. Hasil pengamatan proses pembelajaran menunjukkan 
mahasiswa hanya memahami teori tentang karangan ilmiah, 
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sehingga ketika menulis karya ilmiah mereka masih bingung dan 
bertanya pada teman di sebelahnya. Hal ini disebabkan, dosen 
tidak memberikan contoh (model) karya ilmiah sebagai bahan 
diskusi untuk dianalisis. Hal itu menyebabkan mahasiswa ketika 
mengembangkan karangan tidak memahami aspek isi. Selain itu, 
ketika mahasiswa diminta menyunting dan menilai karangan 
temannya belum berfokus pada aspek isi, sistematika, dan bahasa. 
Hal inilah yang menyebabkan proses pembelajaran tidak maksimal.

Selain itu, mahasiswa ketika mengembangkan karangannya 
langsung menulis tanpa didahului dengan kegiatan diskusi maupun 
analisis terhadap karya orang lain. Hal itulah yang menyebabkan, 
mahasiswa yang tidak menggunakan kemampuan berpikir kritis, 
ketika menulis isi dan sistematikanya belum baik. Mereka menulis 
karya ilmiah bebas berdasarkan ide-ide yang muncul saat itu. 
Kekurangmatangan ide dan pengetahuan mahasiswa tentang 
karangan ilmiah tersebutlah yang menyebakan mahasiswa kualitas 
karangan maupun pembelajarannya menjadi kurang efektif. 
Faktor-faktor di ataslah yang menyebabkan ketidakefektifan 
pembelajaran menulis karya ilmiah tanpa menerapkan kemapuan 
berpikir kritis.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan 
pembahasan adalah sebagai berikut. Pertama, hasil pengamatan 
proses dan hasil mahasiswa yang menerapkan Critical Thinking 
menunjukkan hasil yang lebih efektif karena mampu menganalisis, 
mengkonstruksi, dan menilai karya ilmiah. Kedua, Hasil 
pengamatan menunjukkan mahasiswa yang tidak menerapkan 
Critical Thinking selama proses pembelajaran menulis akademik 
mahasiswa belum membangun konsep berikir kritis dengan baik 
sehingga hasil karya tulis akademiknya pun belum menghasilkan 
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produk yang kritis dan inovatif. Oleh karena itu, penerapan 
kemampuan berpikir kritis dalam perkuliahan menjadikan proses 
dan hasil menulis karya ilmiah menjadi meningkat dan bermakna.
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Abstrak

Pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Indonesia bagi 
penutur Indonesia mempunyai perspektif yang sedikit berbeda 
karena latar belakang pengetahuan tentang bahasa dan budaya 
dan kemampuan awal yang berbeda. Pembelajaran bahasa ditandai 
dengan adanya perubahan perilaku yang merupakan akibat 
dari bertambahnya penguasaan bahasa atau pengetahuan latar 
belakang pembelajar bahasa tentang bahasa dan budaya target. 
Untuk mengetahui dengan jelas perubahan perilaku pembelajar, 
perlu ditetapkan sebuah kerangka acuan yang bermanfaat 
bagi perencanaan program, penentuan materi, strategi, serta 
pengujian termasuk juga mengontrol level pencapaian baik secara 
mandiri, klasikal, maupun kelembagaan. Dalam hal pembelajaran 
menyimak bahasa Indonesia  belum ada acuan yang diitetapkan 
sebagai kerangka acuan pengujian keterampilan. Oleh karena 
itu, diperlukan sebuah kerangka acuan yang dalam hal ini 
menggunakan CEFR (Common European Framework of Reference 
for Languages: Learning, Teaching, Assessment) yaitu kerangka 
acuan umum untuk bahasa-bahasa Eropa. Kerangka ini membagi 
level kemahiran menjadi enam tingkatan mulai dari A1, A2, B1, B2, 
C1 dan C2. Dalam kerangka acuan ini dicantumkan deskripsi yang 
detil dan berguna baik bagi pembelajar, pengajar, dan pengelola 
pendidikan/kursus.     
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Kata Kunci: Level kemahiran, keterampilan menyimak

A. Pendahuluan

Dalam perspektif pembelajaran bahasa sebagai kompetensi 
komunikatif,  keterampilan menyimak merupakan salah satu 
keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif di samping 
keterampilan membaca. Sementara itu, menurut pandangan 
kognitif menyimak dan membaca adalah hal serupa yang 
berimplikasi pada praktik pendidikan yang menjadi sangat mirip 
(Brown, 2006:3).  Dengan demikian, keterampilan menyimak 
dan membaca menjadi hal yang sangat penting dalam kerangka 
pembelajaran keterampilan berbahasa.

 Pembelajaran keterampilan menyimak merupakan hal 
penting dalam penguasaan baik bahasa sendiri maupun bahasa 
asing. Keterampilan menyimak bahasa asing sangat bermanfaat 
untuk mengaktifkan pengetahuan latar belakang sebagai 
bekal keterampilan baik berbicara maupun menulis. Dalam 
menyimak bahasa asing, keterampilan menyimak merupakan 
satu keterampilan yang  sangat menantang karena pemahaman 
kosakata dan konteks  budaya pembelajar  biasanya  berbeda jika 
dibandingkan dengan pemahaman terhadap kosakata dan konteks 
budaya penutur bahasa yang bersangkutan.

Pembelajaran dan pengajaran menyimak bahasa Indonesia 
bagi penutur Indonesia mempunyai sedikit perbedaan dalam 
hal latar belakang pengetahuan pembelajar. Pembelajar bahasa 
Indonesia dengan bekal pengetahuan latar belakang tentang 
Indonesia yang memadai, mempunyai tingkat kemahiran yang 
berbeda jika dibandingkan dengan penutur bahasa non-Indonesia. 
Oleh karena itu, dalam hal pembelajaran bahasa Indonesia bagi 
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penutur bahasa Indonesia menggunakan prinsip-prinsip yang 
sedikit berbeda dengan pembelajaran bahasa Indonesia bagi 
penutur asing. Akan tetapi, hakikat pembelajaran keterampilan 
berbahasa yang sampai pada tahap kemahiran kompetensi 
tertentu seharusnya menjadi bagian yang tidak boleh dihilangkan 
sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi hasil belajar yang 
sudah dilakukan.

Berdasarkan observasi dan kajian terbatas tentang 
pembelajaran keterampilan menyimak berbahasa Indonesia, 
selama ini belum ada acuan khusus yang secara eksplisit dinyatakan 
sebagai acuan yang digunakan untuk mengukur kemahiran 
keterampilan menyimak seorang pembelajar. Tingkat kemahiran 
yang diacu biasanya adalah ketika sudah sampai indikator capaian 
pembelajaran yang dinyatakan dalam kurikulum dan masih 
multitafsir bagi praktisi pembelajaran dan penerapannya dalam 
penyusunan soal. 

Implikasinya, pembelajaran keterampilan berbahasa 
Indonesia masih terbatas persepsi masing-masing pelaksana 
kurikulum atau pelaksana pembelajaran.. Pembelajaran 
keterampilan menyimak (listening) dalam bahasa asing, misalnya 
dalam Bahasa Inggris biasanya sampai pada tagihan level tertentu 
misalnya menurut versi IELTS, TOEFL, atau kerangka acuan lain 
dengan lampiran indikator sesuai tagihan dan levelnya misalnya 
skor berapa yang diperoleh. Dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia,  skor-skor tersebut belum muncul sebagai acuan yang 
dapat digunakan sebagai landasan untuk mengukur ketercapaian/
kemahiran pembelajar. Dengan demikian, diperlukan penetapan 
level menurut acuan tertentu dalam pembelajaran menyimak 
dalam bahasa Indonesia agar materi, strategi dan hasil dapat 
ditetapkan secara lebih jelas.  
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B. Metode

Metode dalam penulisan ini adalah observasi terbatas dan 
studi pustaka terkait dengan penilaian dalam pembelajaran 
menyimak dalam Bahasa Indonesia. Observasi dilakukan dalam 
pelaksanaan pembelajaran di kelas-kelas menyimak dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia  baik di perguruan tinggi maupun 
di sekolah-sekolah.

C. Pembahasan

1. Keterampilan Menyimak dalam Kerangka Pembelajaran 
dan Pengajaran Bahasa  Indonesia

a. Konsep Pembelajaran dan Pengajaran Menyimak dalam 
Bahasa  Indonesia

Menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa 
reseptif yang bertujuan memahami dan mengolah pesan untuk 
mendukung aspek keterampilan berbahasa lain dan merupakan 
salah satu bentuk perwujudan  dari penguasaan bahasa target. 
Keberhasilan dalam menyimak dapat merujuk pada posisi tingkat 
penguasaan bahasa seseorang.  Kegiatan menyimak dapat berperan 
sebagai proses maupun produk (Goh,  2002:3-4). Sebagai proses 
karena menyimak merupakan serangkaian proses mental yang 
dilakukan oleh seorang penyimak ketika mengolah informasi yang 
bermedia bahasa lisan. Adapun menyimak sebagai produk berarti 
menyimak dapat dipahami sebagai sebuah luaran berupa aktivitas 
mendemonstrasikan pemahaman baik secara verbal maupun 
nonverbal. Sebagai  contohnya adalah: mengikuti instruksi, 
menyusun dan menggolongkan informasi, dikte, menransfer 
informasi dalam bentuk gambar, dan semacamnya.

Wolvin & Coakely mengidentifikasi jenis menyimak dalam 
lima golongan yaitu menyimak diskriminatif, komprehensif, 
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terapeutik, kritis, dan apresiatif        ( melaui Goh, 2002: 2). Menyimak 
diskriminatif merupakan kegiatan menyimak yang bertujuan 
untuk membedakan bunyi/atau rangsang visual dan menjadi 
dasar dari semua tujuan menyimak. Menyimak komprehensif 
yaitu menyimak yang bertujuan memahami pesan dan dasar bagi 
menyimak terapeutik, kritis, dan apresiatif. Menyimak terapeutik 
adalah kegiatan menymak yang bertujuan untuk membantu 
seseorang dan memberi kesempatan untuk menyampaikan 
permasalahannya. Menyimak kritis adalah menyimak yang 
bertujuan untuk mengevaluasi pesan. Adapun menyimak apresiatif 
yaitu menyimak yang bertujuan untuk memperoleh kesenangan 
melalui pekerjaan atau pengalaman orang lain.

Jenis-jenis menyimak tersebut akan berpengaruh pada 
pemilihan materi serta tagihan berupa tugas yang harus dikerjakan 
oleh para pembelajar. 

2. Materi dalam Pembelajaran Menyimak Bahasa Indonesia 
bagi penutur Indonesia

Materi pembelajaran bahasa sebaiknya berrupa  materi 
autentik yaitu aktivitas produk asli dari penutur bahasa yang 
bersangkutan yang merupakan bentuk komunikasi riil dalam 
kehidupan sehari-hari. Terdapat tiga alasan penggunaan materi 
autentik dalam pembelajaran bahasa yang dikenal dengan “the 
3 C’s” (culture, currency, challenge) yaitu budaya, kebaruan, dan 
tantangan. Budaya merupakan representasi budaya penutur/
bahasa target. Kebaruan bermakna bahwa materi autentik berupa 
materi-materi terkini yang bermanfaat bagi pembelajar bahasa 
untuk kegiatan berkomunikasi.  Materi pembelajaran keterampilan 
menyimak  berkaitan dengan jenis menyimak. “Tantangan” 
bermakna bahwa materi autentik secara intrinsik lebih menantang 
untuk berbagai level capaian pembelajar (Mishan, 2005:44). Tiga 
faktor tersebutlah merupakan alasan pemanfaatan materi autentik 
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dalam pembelajaran bahasa yang dapat dapat memberi manfaat 
bagi pembelajar bahasa. 

Dalam pembelajaran keterampilan menyimak, beberapa 
materi autentik dimanfaatkan  untuk meningkatkan pemahaman 
bahasa dan budaya target sekaligus menjadi referensi ketika 
menguji pemahaman pembelajar terhadap konsep baik linguistik 
maupun budaya bahasa target. Sesuai dengan prinsip tersebut, 
berikut iuni beberapa materi yang dapat menjadi referensi bagi 
pembelajaran keterampilan menyimak.

1. Pembacaan/musikalisasi puisi: puisi merepresentasikan 
pengunaan bahasa berupa susunan bunyi: asonansi, aliterasi, 
struktur, rima dan irama. Tema puisi biasanya berhubungan 
dengan kehidupan sehari-hari yaitu tentang cinta, kehidupan, 
perasaan, zaman, dan dunia secara alami  

2. Media siaran

 Media siaran radio atau televisi menawarkan berbagai 
program berupa: berita, kejadian terbaru, kuis, pembahasan 
seni atau program hiburan. Hal-hal bernilai dalam 
pembelajaran bahasa dan budaya yang ditayangkan oleh 
televisi adalah representasi bahasa dan aspek visualnya. 
Siaran televisi menampilkan berbagai ragam penggunaan 
bahasa dari berbagai ragam bahasa..  Media massa merupakan 
materi yang penting karena mempnyai potensi besar dalam 
mengenalkan bahasa dan budaya serta lebih  familiar bagi 
pembelajar di semua budaya.

3. Iklan 

 Iklan merupakan media untuk  memungkinkan pembelajar 
bahasa mempelajari bahasa yang selalu baru. Selain itu iklan 
mempunyai daya  tarik bagi pembelajar karena biasanya 
merupakan kombinasi dari gambar, Bahasa,  dan musik. 
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4. Nyanyian/musik

 Musik merupakan pengalaman manusia yang mempunyai tiga 
dimensi yaitu sebagai produk budaya, representasi budaya itu 
sendiri, dan pengaruh budaya yang merupakan produk yang 
mudah  dinikmati.

5. Film

 Film didesain sebagai daya tarik dan emosional serta 
merupakan produk budaya yang paling menantang karena 
tidak hanya memberi manfaat, tetapi juga kerugian. Selain 
itu, film memberi pengaruh baik positif maupun negative 
sehingga diperlukan pemilihan materi yang sesuai..  Akan 
tetapi, film merupakan media yang potensial untuk menggali 
konteks budaya dan bahasa (Mishan, 2005).

Masing-masing materi mempunyai potensi dan ciri khas 
termasuk juga tantangan di dalam pemanfaatannya dalam kelas 
pembelajaran bahasa. Untuk mencapai pembelajaran dengan hasil 
maksimal pemanfaatan tersebut harus memperhatikan berbagai 
faktor risiko yang mungkin timbul dalam implementasinya di 
dalam pembelajaran.

Merujuk pada materi pembelajaran menyimak dalam bahasa 
Indonesia bagi penutur Indonesia,  sebenarnya masih terdapat 
beberapa materi autentik yang bersifat langsung misalnya saja: 
menyimak kuliah, menyimak seminar., menyimak wawancara atau 
diskusi. Materi tersebut bagi pembelajar yang merupakan penutur 
asli  mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan materi-materi yang sudah diuraikan sebelumnya. Salah 
satu faktorprnyebabnya  adalah bahasa yang digunakan serta 
skema pembelajar yang terkadang tidak sebanding dengan apa 
yang diungkapkan  oleh pembicara.  
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3. Penilaian Keterampilan Menyimak dalam Bahasa 
Indonesia

Dalam kaitannya dengan pembejaran bahasa, secara khusus 
Brown (2000:7) mengidentifikasi pengertian pembelajaran bahasa 
secara lebih rinci yaitu: 

1) Learning is acquisition or “getting”.   2) retention of 
information or skill; 3) …  storage systems, memory cognitive 
organization; 3) …  active, conscious, focus on and acting upon 
events outside  or inside the organism; 4)  relatively permanent but 
subject to forgetting; 5)  some form of practice, perhaps reinforced 
practice; and 6) change behavior.  Sesuai pengertian tersebut dapat 
dikatakan bahwa sebuah proses pembelajaran bahasa diharapkan 
dapat menghasilkan perubahan perilaku dalam berbahasa yang 
dapat diamati dari segi performansi kebahasaan dan pemahaman 
bahasa dan budaya pembelajar.

Pernyataan keberhasilan tersebut idealnya dapat diamati 
dengan baik melalui beberapa indikator yang ditetapkan sebelum 
pembelajar memulai prosesnya. Hal tersebut menjadi penting 
untuk dijadikan sebagai bagian dari motivasi baik internal maupun 
eksternal pembelajar. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa 
asing sudah banyak dikenal acuan untuk mengukur kemahiran 
berbahasa berdasarkan kompetensi tertentu dan bahkan tujuan 
tertentu. Dalam hal ini dapat disebut beberapa bentuk uji 
kemahiran bahasa seperti TOEFL, TOEP, IELTS yang di dalamnya 
dilengkapi indikator untuk melihat sampai level mana kemampuan 
seseorang dalam belajar bahasa. Ada acuan berdasar skor ada 
pula acuan yang  berdasar indikator tertentu yang dideskripsikan 
secara verbal.

Di sisi lain, mencermati pembelajaran bahasa Indonesia 
baik untuk penutur Indonesia maaupun penutur asing, belum 
ditetapkan sebuah acuan yang baku dalam mengukur kemahiran 
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berbahasa. Tes-tes yang berlaku masih didominasi oleh aspek 
kognitif sehingga yang muncul adalah skor-skor tertentu untuk 
mengukur pemahaman, tetapi belum tampak pada sampai di 
mana level keterampilan yang diperoleh. Selain itu, tes-tes yang 
ada lebih berorientasi pada materi di dalam kurikulum yang dapat 
ditafsirkan beragam oleh praktisi di lapangan. Sebagai contoh 
tes bahasa Indonesia di SMP dan di SMA belum terlihat adanya 
perbedan level yang harusnya dicapai oleh siswa-siswa tersebut. 
Dengan demikian, perlu ditetapkan sebuah kerangka acuan yang 
dapat mendasari berbaagai prinsip dalam penyelenggaraan 
pembelajaran di sekolah maupun dalam sebuah kursus. 

Penetapan kerangka acuan menjadi penting karena dapat 
dijadikan referensi dalam berbagai hal yaitu: (1) Perencanaan 
program pembelajaran bahasa: berkaitan dengan pengetahuan 
latar belakang pembelajar yang mencerminkan tingkat pemahaman 
sebelumnya, untuk menetapkan tujuan, dan isi program; (2) 
Perencanaan sertifikasi bahasa: isi silabus dari pengujian, kriteria 
pengujian; (3) Perencanaan pembelajaran langsung-mandiri: 
memunculkan kepedulian pembelajar, menyiapkan secara 
mandiri kemampuan dan tujuan pembelajaran, pemilihan materi, 
dan pengujian-mandiri (CEFR: 2013).  Kerangka acuan menjadi 
referensi yang menentukan proses yang seharusnya dipersiapkan 
penyelenggaran dan yang harus dilakukan oleh pembelajar.  
Dengan adanya penetapan acuan tersebut proses belajar yang 
sudah berjalan dapat dikontrol secara bersama-sama oleh kedua 
belah pihak.

Mengikuti prinsip Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR), kemampuan berbahasa pembelajar  terbagi 
menjadi tiga golongan masing-masing yaitu A (pembelajar dasar/ 
basic user), B (pembelajar mandiri/independent user), dan C 
(pembelajaran Mahir/proficient user). 
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Selanjutnya diuraikan menjadi enam level yaitu sebagi 
berikut.

1. A1 (breakthrough)

2. A2 (waystage)

3. B1 (threshold)

4. B2 (vantage)

5. C1 (effective operational proficiency)

6. C2 (mastery). 

Keenam level tersebut berlaku untuk baik kompetensi bersifat 
reseptif (menyimak dan membaca) maupun produktif (berbicara 
dan menulis). Masing-masing level tersebut dilengkapi dengan 
deskripsi yang dapat membedakan antara level yang satu dengan 
yang lainnya.  

 Selanjutnya khusus dalam hal keterampilan menyimak, 
terlihat jelas tagihan capaian yang harus ditunjukkan oleh 
pembelajar dari level A1 sampai C2. Berikut ini skala DIALANG 
yang dapat dijadikan referensi penetapan level kemahiran dalam 
keterampilan menyimak.

CEF 
level

Menyimak

A1 Saya dapat memahami ekspresi sehari-hari yang 
berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari yang konkret 
dalam percakapan yang jelas, pelan, dan diulang.
Saya dapat mengikuti percakapan yang sangat pelan dan 
hati-hati, dengan jeda panjang dalam memperoleh makna.
Saya dapat memahami pertanyaan dan mengikuti perintah 
pendek, dan arahan sederhana.
Saya dapat memahami angka, harga dan waktu
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CEF 
level

Menyimak

A2 Saya cukup dapat memahami pengaturan sederhana, 
ujaran rutin tanpa usaha terlalu banyak

Saya dapar mengenali topik diskusi di sekitar saya secara 
umum yang dilakukan secara pelan dan jelas.

Saya dapat memaahami secara umum percakapan standar 
yang jelas dalam hubungan family, meskipun dalam situasi 
nyata yang memungkinkan saya untuk bertanya untuk 
mengulangi atau membentuk kembali informasi.
Saya dapat cukup memahami dan dapat menemukan 
kebutuhan konkret dalam pembicaraan kebutuhan sehari-
hari yang pelan dan jelas.
Saya dapat memahami frasa dan ekspresi yang 
berhubungan dengan kebuatuhan sesaat.

Saya dapat mengaatasi kebutuhan sederhana dalam 
berbelanja, pos atau bank.

Saya dapat memahami perintah sederhana yang 
berhubungan  dengan bagaimana dari mana mau kemana, 
jalan kaki, atau transportasi publik.

Saya dapat memahamiinformasi penting dari rekaman 
paragraph pendek yang berkaitan dengan aturan harian 
yang dapat diprediksi yang dibicarakan secara pelan dan 
jelas.

Saya dapat menemukan poin penting berita TV yang 
menyiarkan kegiatan, kecelakaan, dsb, yang didukung 
materi visual dan komentar.
Saya dapat menangkap poin utama pesan dan 
pengumuman singkat, jelas, dan sederhana
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CEF 
level

Menyimak

B1 Saya dapat menebak makna dari kata dalam situasi yang tidak 
dikenal dari konteks dan memahami makna kalimat jika topic 
yang didiskusikan familiar.
Saya dapat mengikuti secara umum poin penting diskusi yang 
berlangsung di sekitar saya yang dilakukan dengan pebicaraan 
yang jelas, dan dalam bahasa standar.
Saya dapat mengikuti pembicaraan yang jelas dalam percakapan 
sehari-hari dalam situasi nyata yang memungkinkan saya 
terkadang bertanya untuk pengulangan dari kata atau frasa 
tertentu.
Saya dapat memahami alur informasi faktual tentang keseharian 
atau topic yang berkaitan dengan pekerjaan, mengenali pesan 
umum dan detil spesifik, tersedia pembicaraan yang jelas dan 
menggunakan aksen umum yang dikenal.
Saya dapat memaahami poin utama pembicaraan standar yang 
jelas dalam aturan keluarga/family yang terjadi secara teratur.
Saya dapat mengikuti kuliah atau pembicaraan dalam bidang 
saya, tersedia materi yang dikenal dan presentasi teratur dan 
disusun jelas.
Saya dapat memahami informasi teknis, seperti intsruksi 
penggunaan perlengkapan sehari-hari.
Saya dapat memahami isi informasi secara mayoritas materi/
siaran  rekaman audio tentang subjek pembicaraan yang dikenal 
secara relative pelan dan jelas.
Saya dapat mengikuti banyak film yang visual dan lakuannya 
mebawa banyak alur cerita dan yang ceritanya lurus dan 
bahasanya jelas.
Saya dapat menangkap poin utama dalam siaran tentang topik 
yang dikenal dan topik tentang minat ketika bahasanya relatif 
pelan dan jelas.
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CEF 
level

Menyimak

B2 Saya dapat memahami secara detil apa yang dikatakan kepada 
saya dalam bahasa lisan standar. Saya dapat melakukan sesuatau 
saat di belakang terjadi keributan.
Saya dapat memahami bahasa lisan standar, langsung atau 
siaran, baik topic yang dikenal atau tidak dikenal secara normal 
dalam kaitanannya dengan pribadi, akademik atau jabatan.
Hanya keributan di belakang yang ektrem, idiomatic dan /atau 
struktur yang tidak jelas yang menyebabkan masalah besar.
Saya dapat memahami ide utama dari pembicaraan yang 
kompleks baik topik  konkret maupun abstrak berlangsung 
dalam bahasa standar termasuk diskusi teknis dalam spesifikasi 
bidang saya. 
Saya dapat mengikuti topik  pembicaraan luas dan kompleks 
dari argument  disediakan dalam topic secara rasional dikenal, 
dan arah pembicaraan dinyatakan jelas oleh pembicara.
Saya dapat mengikuti esensi perkuliahan, pembicaraan dan 
laporan dan bentuk lain dari presentasi yang menggunakan ide 
dan bahasa yang kompleks.
Saya dapat memahami pengumuman dan pesan dalam topik 
pembicaraan yang konkret dan abstrak dalam bahasa staandar 
dan kecepatan normal.
Saya dapat memahami sebagian besar radio documenter dan 
materi siaran audio rekaman lain dalam bahasa standard an 
dapat mengenali perasaan dan nada pembicara, dll.
Saya dapat memahami sebagian besar siatan berita TV dan 
program terkini seperti documenter, wawancara live, talk show 
(unjuk wicara),   permainan dan mayoritas film dengan bahasa 
standar.
Saya dapat mengikuti prkuliahan atau pembicaraan dalam 
bidang saya dalan presentasi yang jelas.
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CEF 
level

Menyimak

C1 Saya dapat mengikuti percaakapan yang dianimasi antar 
pembicara.

Saya dapat cukup memahami untuk mengikuti 
pembicaraaa yang luas dalam topic konret dan 
abstrak melampaui bidang saya, meski saya mungkin 
membutuhkan konfirmasi situasi rinci, khususnya aksen 
yang tidak dikenal.

Saya dapat mengenal ekspresi idiomatik dan kolokial 
dalam rentang yang luas dan mengenali perubahan gaya 
di dalamnya.

Saya dapat mengikuti pembicaraan yang luas meskipun 
tidak jelas strukturnya, dan hubungan antar idenya 
implisit/tidak dinyatakan secara eksplisit.

Saya dapat mengikuti sebagian besar perkuliahan, diskusi 
dan debat yang relatif mudah.

Saya dapat memecahkan informasi spesifik pengumuman 
dengan kualitas yang rendah.

Saya dapat memahami informasi teknis yang kompleks, 
seperti instruksi operasional, khususnya untuk produk 
dan layanan yang dikenal.

Saya dapat memahami materi audio rekaman dengan 
rentang yang luas, termasuk bahasa yang tidak standar, 
dan mengenali poin inti yang detil, termasuk perilaku 
implisit dan hubungan antarpembicara.

Saya dapat mengikuti film yang berisi penggunaan slang 
dan idiom yang dapat dipertimbangkan.
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CEF 
level

Menyimak

C2 Saya dapat mengikuti perkuliahan dan presentasi khusus 
yang menggunakan kolokial dengan tingkat tinggi, 
penggunaan regional, atau istilah asing.

Skala DIALANG tersebut memberikan deskripsi yang rinci 
dalam setiap level capaian yang harus dikuasai oleh pembelajarna 
bahasa.  Hal ini merupakan satu referensi yang dapat menjawab 
tantangan menyimak bahasa Indonesia untuk penutur Indonesia. 
Hal yang sering muncul di kalangan pengajar dan pembelajar 
adalah “Apakah perbedaan antara menyimak bahasa asing dan 
menyimak bahasa Indonesia.?”. Dengan merujuk skala tersebut 
yang merupakan bagian dari kerangka CEFR, pertanyaan yang 
sering muncul dalam pembelajaran menyimak bahasa Indonesia  
dapat dijawab dengan melihat deskripsi level capaian yang tampak. 
Bagi  penutur asing, level capaian akan berbeda dengan penutur 
asli atau penutiur bahasa kedua tapi konteks budaya bahasa 
target.  Jika penutur asing, mendapati tantangan mulai dari level 
A1, penutur asli merasakan tantangan itu setelah sampai pada 
level di atasnya, contoh untuk menyimak rata-rata mahasiswa 
sudah sampai level B1.

D.  Kesimpulan 

Pembelajaran bahasa yang berhasil akan dapat menunjukkan 
perbedaan tampilan dalam pemahaman dan keterampilan sebagai 
hasil dari rangkaian proses pembelajaran. Hal tersebut dapat 
diamati dari level capaian yang diperoleh. Hal tersebut karena 
selain berfungsi untuk perencanaan, motivasi, penentuan materi, 
strategi, juga pengujian yang dapat dilakukan baik secara individu, 
klasikal, maupun lembaga. Khusus untuk pembelajaran menyimak 
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bahasa Indonesia penetapan level CEFR sebagai salah satu 
referensi dalam penetapan level menyimak yang sampai sekarang 
masih jarang diterapkan. Kerangka acuan terseut menetapkan 
kemahiran berbahasa dalam enam level yaitu A1,A2, B1, B2, C1, 
dan C2 dengan deskripsi masing-masing untuk setiap keterampilan 
kebahasaan  baik bersifat reseptif maupun produktif. 
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Abstract

Literature learning in elementary schools is carried out 
through the application of instructional media suitable for 
elementary students. This study aims to describe the application 
of children’s literature learning through children’s novels by 
children in primary schools in the high class. The application of 
children’s literature learning through Indonesian children’s novels 
has several stages in the implementation of the learning process 
including the enjoy mentphase, the appreciation phase, the 
understanding phase, the appreciation phase and the implication 
stage. Children’s novels can help teachers use appropriate media 
as children’s literature learning in elementary schools. Students 
will be more enthusiastic to read stories of children whose authors 
come from children their age.

Key word: Children’s Literature Learning, Children’s Novels, 
Elementary Schools
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Abstrak

Pembelajaran sastra di sekolah dasar dapat dilakukan melalui 
penerapan media pembelajaran yang cocok untuk siswa sekolah 
dasar. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan 
pembelajaran sastra anak melalui media novel anak karya anak di 
sekolah dasar pada kelas tinggi. Penerapan pembelajaran sastra 
anak melalui media novel anak karya anak indonesia memiliki 
beberapa tahapan dalam pelaksanaan proses pembelajaran 
meliputi tahap penikmatan, tahap penghargaan, tahap pemahaman, 
tahap penghayatan dan tahap implikasi. Media Novel anak karya 
anak dapat membantu guru dalam penggunaan media yang sesuai 
sebagai pembelajaran sastra anak di sekolah dasar. Siswa akan 
lebih antusias untuk membaca cerita anak yang penulisya berasal 
dari anak seusianya. 

Kata Kunci: Pembelajaran Sastra Anak, Novel Anak Karya 
Anak, Sekolah Dasar

A. PENDAHULUAN

Pembelajaran sastra di Sekolah Dasar pada dasarnya bertujuan 
membina apresiasi siswa SD terhadap karya-karya sastra anak, 
sehingga siswa dapat mengembangkan ketelitian untuk menangkap 
isyarat-isyarat dalam kehidupan yang tercermin dalam karya 
sastra. Apabila  apresiasi telah tumbuh pada diri siswa, maka akan 
memberikan dampak positif terhadap anak. Pembelajaran sastra 
di sekolah dasar dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu; 
pembelajaran fiksi, pembelajaran puisi, dan pembelajaran drama. 
Ketiga bentuk sastra ini harus disajikan guru secara apresiasi. 
Oleh karena itu, guru harus mampu mencari materi yang tepat, 
menyusun, menyajikan kegiatan yang bersifat kreatif dan positif 
dengan materi sastra yang telah dipilih (Andrianto, dkk, 2015)
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Di sekolah dasar, pembelajaran sastra dimaksudkan 
untuk meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasi karya 
sastra. Kegiatan mengapresiasi sastra berkaitan dengan 
latihan mempertajam perasaan, penalaran, daya khayal, serta 
kepekaan terhadap masyarakat, budaya dan lingkungan hidup. 
Pengembangan kemampuan bersastra di sekolah dasar dilakukan 
dalam berbagai jenis dan bentuk melalui kegiatan mendengarkan, 
berbicara, membaca, dan menulis. Adapun pemilihan bahan 
ajar tersebut dapat dicari pada sumber-sumber yang relevan 
(Depdiknas, 2003 ).

Pembelajaran sastra di SD khususnya mengapresiasi novel 
anak dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia 
yang akrab dengan anak-anak, yaitu anak yang berusia antara 6-13 
tahun. Sastra anak bersifat imajinasi bukan berdasarkan fakta. 
Unsur imajinasi ini sangat menonjol dalam sastra anak. Sesuai 
dengan hakikatnya sastra anak sangat berkaitan erat dengan dunia 
kehidupan anak tidak sama dengan kehidupan orang dewasa. 
Sastra anak bertumpu dan bermula pada penyajian nilai dan 
imbauan tertentu yang dianggap sebagai pedoman tingkah laku 
dalam kehidupan.

Menurut Ucyarunna (2017) Sastra anak berfungsi sebagai 
media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak, 
serta menuntun kecerdasan emosi anak. Pendidikan dalam sastra 
anak memuat amanat tentang moral, pembentukan kepribadian 
anak, mengembangkan imajinasi dan kreativitas, serta memberi 
pengetahuan keterampilan praktis bagi anak. Fungsi hiburan 
dalam sastra anak dapat membuat anak merasa bahagia atau 
senang membaca, senang dan gembira mendengarkan cerita ketika 
dibacakan atau dideklamasikan, dan mendapatkan kenikmatan 
atau kepuasan batin sehingga menuntun kecerdasan emosinya.
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Suyatno (2009:2) menjelaskan bahwa perkembangan 
keberwacanaan universal akan tampak jelas bila anak dibebaskan 
berekspresi dan bereksperimen dengan bahasa tulis. Oleh karena 
itu, dalam menghasilkan sebuah karya, anak memiliki kemampuan 
memilih kata, membuat kalimat sehingga membentuk sebuah 
cerita, menjadi wadah anak dalam berekspresi dan bereksperimen 
sekaligus melatih kemampuan menulis sejak dini. 

Selain itu, Nurgiyantoro (2005:35) juga menjelaskan 
sastra anak memiliki kontribusi yang besar bagi perkembangan 
kepribadian anak dalam proses pendewasaan agar memiliki 
jati diri yang jelas. Sastra dapat digunakan sebagai sarana untuk 
menanamkan, memupuk, mengembangkan, melestarikan nilai-
nilai yang baik dan berharga oleh keluarga, masyarakat, dan 
bangsa. Hal tersebut tercermin dari perkembangan kognitif, 
bahasa maupun moral anak yang mengalami perubahan setelah 
membaca sastra anak. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penerapan pembelajaran 
sastra anak di sekolah dasar sangat menarik untuk diteliti dan 
dikaji. Penelitian ini juga menggunakan media novel-novel anak 
karya anak yang banyak mengandung tema-tema bernuansa 
fantasi modern.

Melalui pembelajaran sastra anak dapat meningkatkan 
perkembangan kognitif anak melalui bahasa anak, pikiran anak, 
perasaan anak dan dunia anak yang diungkapkan melalui bahasa 
imajinasi, mampu menghidupkan keindahan dalam cerita fantasi 
yang ditulis dan dapat dinikmati oleh pembaca anak. Penelitian 
sastra anak dapat memahami dunia dan sastra anak serta 
menghargai dan mengapresiasi karya yang dihasilkan anak.
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B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode tekstual deskriptif berupa studi pustaka berdasarkan 
referensi penelitian terdahulu dan hasil observasi penerapan 
pembelajaran sastra di sekolah dasar.  Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran sastra anak 
di sekolah dasar dengan media novel anak karya anak berjenis 
fantasi modern. 

C. PEMBAHASAN

Penerapan pembelajaran sastra anak di sekolah dasar 
khususnya pada kelas tinggi dapat dilakukan pembelajaran 
mengapresiasi karya sastra dengan media novel anak. Bentuk 
penerapan pelaksanaan pembelajaran sastra anak meliputi 
beberapa tahap sebagai berikut:

1.` Tahap Penikmatan 

Tahap ini merupakan tahap menikmati atau mendengarkan 
cerita anak-anak berjenis fantasi atau cerita petualangan. Dengan 
menyimak dan membaca cerita anak maka akan timbul rasa 
senang, gembira, puas pada diri siswa perlahan-lahan. Sehingga 
akan timbul rasa cinta dan rindu terhadap karya sastra. 

Pada tahap ini guru menciptakan suasana senang dalam diri 
siswa terhadap karya sastra. siswa mulai diperkenalkan dengan 
novel anak karya anak berjenis fantasi modern. Siswa diberikan 
bahan bacaan berupa novel anak karya anak Dari tahap awal ini 
siswa mulai terbiasa untuk menikmati beberapa karya sastra anak 
yang diberikan guru. 

Melalui pembelajaran sastra anak khususnya pada tahap 
penikmatan dapat membantu perkembangan bahasa anak melalui 
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menyimak dan membaca karya sastra. Secara tidak langsung 
pemerolehan bahasa anak meningkat baik kosakata maupun keter

ampilan berbahasa anak.

2. Tahap Penghargaan 

Pada tahap ini siswa mulai mengalihkan perhatian kepada 
novel anak. Guru menuntun siswa agar menimbulkan rasa kagum 
seperti membacakan dengan menggambarkan tokoh fantasi idola 
atau memberikan pujian apabila siswa menjawab pertanyaan dari 
bahan bacaan yang telah dibaca. Dengan demikian maka akan 
muncul keinginan untuk memiliki atau menguasai karya sastra 
anak tersebut. Sehingga muncul penghargaan terhadap karya 
sastra terutama novel anak karya anak. 

Siswa mempunyai karakteristik tersendiri dalam 
mengapresiasi novel anak berjenis fantasi. Karakteristik tokoh 
dalam novel fantasi sangat dekat dengan diri anak yang masih 
sederhana, apa adanya, bermain, berpetualang dan berimajinasi. 
Cerita yang dikembangkan berkaitan dengan situasi anak yang 
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sebenarnya dan hasil imajinasi. Tokoh-tokonya didominasi oleh 
peran anak-anak dan peri-peri. 

Pembelajaran sastra anak berperan penting dalam 
perkembangan kepribadian anak. Tokoh-tokoh dalam novel anak 
secara tidak sadar akan mempengaruhi anak dalam mengendalikan 
berbagai perasaan emosi. Pada tahap inilah guru harus selektif 
memilih bahan bacaan untuk siswa yang didalammnya terdapat 
pesan moral yang baik bagi siswa. 
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3. Tahap Pemahaman 

Pada tahap ini guru mengukur tingkat pemahaman siswa 
melalui unsur instrinsik dan ekstrinsik dalam media novel anak 
karya anak pada saat pembelajaran di sekolah. Siswa diberikan 
pertanyaan berupa siapa tokoh utama, tokoh yang baik dan yang 
jahat, dimana peristiwa tersebut, bercerita tentang apa, dan pesan 
yang disampaikan dari cerita tersebut.

Bentuk fantasi modern dalam cerita anak karya anak meliputi 
artikulasi bahasa hewan (articulate animals), boneka, mainan dan 
benda-benda mati (dolls, toys and inanimate objects), karakter 
eksentrik, situasi khayalan dan membesar-besarkan (eccentric 
characters, preposterous situations, and exaggerations), aneh 
dan dunia Imajinasi (strange and curious worlds), manusia 
kecil (little people), perjalanan waktu (time warps), dan fiksi 
ilmiah (science fiction). Dari bentuk tersebut anak bisa mengenal 
penggambaran tokoh fantasi yang terdapat dalam novel anak 
karya anak yang telah dibaca. 

Melalui tahap pembelajaran ini guru dapat mengembangkan 
kognitif siswa. Sastra anak mempunyai hubungan erat  dengan 
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penalaran dan pikiran anak-anak. Semakin anak terampil 
berbahasa, maka terampil pula mereka dalam berfikir. 
Pengembangan kognitif siswa dapat dilakukan guru seperti 
membandingkan, mengklasifikasi, merangkum, mengkritik 
hingga menerapkan. 

4. Tahap Penghayatan 

  Pada tahap ini siswa diajak menganalisis tema dan berdiskusi 
tentang nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra tersebut. 
Mengkritik serta membandingkan antara satu karya novel anak 
yang satu dengan novel anak yang lainnya. 

Tema fantasi modern dalam novel anak karya anak meliputi 
dunia kehidupan anak, Kebaikan Melawan Kejahatan, Persahabatan, 
dan Pertempuran Melawan Kejahatan. Tema-tema yang dihasilkan 
dri novel anak karya anak menggambarkan dunia kehidupan anak 
yang dikemas dalam bentuk fantasi atau petualangan. 

Pembelajaran tema dalam novel anak dapat menumbuhkan 
perkembangan sosial siswa. Tema dalam novel anak sebagian 
besar berkaitan dengan duina kehidupan anak dan membahas 
pola kepribadian anak di rumah maupun di sekolah. Oleh karena 
itu pembelajaran tema dapat membentuk perilaku, norma-norma 
dan motivasi dalam diri anak. 
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5. Tahap Implikasi

Tahap implikasi memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk menerapkan kreatifitas dalam bidang sastra, sesuai dengan 
minatnya. Penerapan pembelajaran sastra dengan media novel 
anak dapat membangun kreatifitas siswa dalam mengapreasiasi 
karya sastra anak dan membuat sendiri cerpen atau novel anak 
bersumber dari dunia kehidupan lingkungan anak baik di sekolah 
maupun tempat tinggal. 

Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam 
menumbuhkan kreatifitas siswa dalam menciptakan karya sastra 
anak berupa cerpen atau novel anak. Guru melakukan pembinaan 
dalam bentuk ekstrakurikuler. Siswa diberikan kesempatan 
untuk menciptakan cerpen atau novel anak sesuai dengan tingkat 
imajinasi siswa. Semakin banyak siswa membaca novel anak, dan 
melalui pembinaan yang intensif dari guru, semakin membantu 
anak dalam menghasilkan novel atau cerpen anak karya anak. 
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PENUTUP

1. Simpulan

Penerapan pembelajaran sastra anak menggunakan media 
novel anak karya anak di sekolah dasar dapat dilakukan oleh guru 
ke dalam beberapa tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran. 
Tahapan pembelajaran tersebut meliputi tahap penikmatan, tahap 
penghargaan, tahap pemahaman, tahap penghayatan dan tahap 
implikasi.

Dalam tahap penikmatan siswa diajak untuk menikmati dan 
mendengarkan cerita anak, sehingga menimbulkan perasaan 
senang dan gembira. Dari sebuah karya novel anak Siswa 
dalam berimajinasi mampu menumbuhkan kepercayaan, rasa 
menghargai, dan kesetian dalam diri anak. 

Pada tahap penghargaan, guru menumbuhkan rasa kecintaan 
terhadap karya sastra berupa novel anak karya anak dengan 
menceritakan tokoh idola dari novel anak yang dibaca. Memberikan 
pujian kepada siswa berupa pertanyaan tentang novel anak 
sehingga timbul rasa cinta terhadap karya sastra.

Selanjutnya tahap pemahaman, guru mengukur tingkat 
pengetahuan siswa melalui pemahamn unsur intrinsik dan 
ekstrinsik pada novel anak. Tahap penghayatan siswa menganalisis 
tema novel anak berjenis fantasi modern. Tema fantasi dalam novel 
karya anak menyajikan masalah-masalah yang beragam sesuai 
dengan kehidupan anak-anak. Tema fantasi modern pada novel 
anak karya anak meliputi tema dunia kehidupan anak, Tema novel 
karya anak bersifat sederhana, alamiah, berkonflik dan imajinasi, 
memusatkan cerita pada tokoh dan latar yang sesuai. Sifat novel 
anak tersebut sangat khas dan imajinatif. 

Tahap yang terakhir yaitu tahap implikasi siswa diberikan 
kesempatan untuk berkreatifitas dalam bidang sastra, yakni 



377PROSIDING SEMINAR NASIONAL
   Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

mampu membuat cerpen atau novel anak dalam bentuk pembinaan 
melalui kegiatan pembelajaran atau ekstrakurikuler. 

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini perlu disampaikan saran 
sebagai berikut:

Pertama, penerapan pembelajaran sastra anak perlu 
mendapat membinaan dari guru bahasa indonesia, sehingga 
siswa mampu menghargai karya sastra anak bahkan sampai tahap 
mengapresiasi. 

Kedua karya anak Indonesia sangat menarik untuk dibahas 
secara lebih mendalam. Sehingga diharapkan kepada peneliti 
sastra anak selanjutnya agar lebih fokus terhadap kajian ini dan 
hasil penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran dan menambah 
pengetahuan mengenai studi analisis terhadap karya sastra anak. 

Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam 
pengajaran sastra dengan menggunakan novel-novel karya sastra 
anak khususnya fantasi modern meliputi bentuk fantasi modern, 
penokohan, alur, latar serta tema yang ditemukan dalam novel 
anak sebagai sarana pemilihan bahan pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia di sekolah.
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Nilai Kearifan Lokal Cerita Rakyat Ki Kolodete 
di Dataran Tinggi Dieng Jawa Tengah

Titi Setioningsih, S.pd., M.Pd.
Universitas Sebelas Maret

Local Wisdom Values of Ki Kolodete Folklore in Dieng Plateau 
Central Java

Abstract: This scientific article aims to describe and explicate 
the local wisdom values of Ki Kolodete folklore in Dieng Plateau. The 
current research is a study that analyzed the interview data in the 
form of Ki Kolodete folklore of Dieng Plateau located in Banjarnegara 
and Wonosobo Regency. The research was a descriptive qualitative 
research employing case study strategy. The research data were 
in the form of interviews with Ki Kolodete folklore. The techniques 
occupiedto collect the data of the research were interview and 
documentation techniques. The sampling technique in this study 
used snowball sampling technique. The validity of the study 
employed source triangulation and theory triangulation. The data 
analysis technique used in the current research was interactive 
analysis technique. The results of the study reported that there are 
the values   of local wisdom in Ki Kolodete folklore namely: 1) Ethics of 
borrowing in Javanese culture in Dieng; 2) Respect for supernatural 
creatures created by God; and 3) one of the characteristics that must 
be possessed by a leader is sepi ing pramih rame ing gawe (talk less 
do more). The values   of local wisdom are closely related to the way 
of life of the community in Dieng Plateau assented by its members. 
Conserving and preserving the cultural values   of local wisdom 
within theregion will strengthen the character of its community. 
If the values   of local wisdom of a generation are firmly instilled as 
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character, there will not be a case of a cultural crisis when interacting 
with foreign/immigrant cultures.

Keyword: Dieng Plateau; Folklore; Literature; Local Wisdom Values

Pendahuluan

Dataran tinggi Dieng terletak di dua wilayah kebupaten, yakni 
Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Letaknya 
yang terpencil dan berada di daerah ketinggian menjadikan Dieng 
salah satu kawasan wisata unggulan. Setiap tahunnya juga terdapat 
upacara adat pemotongan rambut gembel yang terangkum dalam 
Dieng Culture Festival. Di balik upacara pemotongan rambut 
gembelitu terdapat cerita rakyat yang dipercaya turun temurun 
oleh masyarakat sekitar.

Pada mulanya cerita rakyat adalahbagian dari sastra rakyat; 
cerita disebarkansecara lisankepada kaum muda maupun tua. 
Keluarga atau suku atau angggota istana raja akan berkumpul 
untuk mendengar seorang pendongeng terkenal dengan cara yang 
sama seperti seluruh keluarga saat iniketika menonton program 
televisi favorit mereka bersama-sama. Kemudiancerita tersebut 
terus dituturkanmelalui pengasuh atau para nenek(Huck Dan 
Kiefer, 2010: 227).

Perlu diketahui bahwa cerita rakyat adalah bagian dari folklor 
lisan. Hal ini sesuai dengan pendapat Danandjaja (2007: 22) yang 
menyatakan bahwa bentuk-bentuk folklor yang termasuk ke dalam 
kelompok folklor lisan ini antara lain (a) bahasa rakyat seperti 
logat, julukan, pangkat tradisional, dan titel kebangsawanan; (b) 
ungkapan tradisional, seperti peribahasa, pepatah, dan pameo; (c) 
pertanyaan tradisional, seperti teka-teki; (d) puisi rakyat, seperti 
pantun, gurindam, dan syair; (e) cerita prosa rakyat, seperti mite, 
legenda, dan dongeng; dan (f) nyanyian rakyat.
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Pada dasarnya cerita rakyat merupakan cermin diri dari 
masyarakat penuturnya. Seperti yang diungkapkan Dundes dan 
Bronner (2007: 55) bahwa  folklor, dalam hal ini termasuk cerita 
rakyat, adalah etnografi autobiografi—yakni cerminan dari 
kehidupan orang-orang tersebut. Ini berarti di dalam cerita rakyat 
terdapat nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat penuturnyayang 
disebut dengan nilai kearifan lokal.

Nilai kearifan lokal dibutuhkan para generasi muda untuk 
menghadapi era globalisasi (Khairunisa & Wahab, 2019: 69). 
Melalui pemahaman nilai kearifan lokal, maka karakter sebuah 
generasi akan terbentuk kuat untuk menghadapi berbagai 
tantangan hidup di masa mendatang. Sehingga sangat penting 
untuk menggali nilai kearifan lokal setiap daerah mengingat 
Indonesia adalah negara dengan berbagai suku, adat, dan budaya. 

Pentingnya nilai kearifan lokal juga dijabarkan dalam 
penelitian Parwati, N. N., Tegeh, I. M., & Mariawan, I. M. (2018). 
Dalam penelitian mereka yang berjudul Integrating the Values of 
Local Wisdom into the Learning Model: Building Positive Student 
Character, dijelaskan bahwa dalam nilai kearifan lokal terdapat hal-
hal besar yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. 
Mereka percaya bahwa penanaman nilai-nilai kearifan lokal akan 
meningkatkan karakter positif, terutama kepada generasi muda. 

Perlu diingat, di era revolusi industri 4.0 ini segalanya dapat 
dengan mudah diakses melalui internet tanpa kabel. Masyarakat 
Indonesia bebas berinteraksi dengan masyarakat dunia. Tidak 
ada lagi batasan ruang dan waktu. Untuk itu diperlukan berbagai 
upaya agar generasi muda tidak mengalami disorientasi budaya 
yang dapat menyebabkan beragam masalah sosial. Salah satu 
upaya tersebut yakni melalui penanaman nilai kearifan lokal untuk 
memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Mengingat Dieng adalah 
kawasan wisata, kemungkinan generasi muda berinteraksi secara 
langsung dengan masyarakat dunia juga semakin besar.
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Berdasarkan pemaparan tersebut, maka perlu dilakukan 
penelitian terkait cerita rakyat di Dataran Tinggi Dieng. Data 
hasil penelitian dapat dijadikan sarana melestarikan cerita rakyat 
kepada generasi muda. Selain itu, nilai-nilai kearifan lokal yang 
terdapat dalam cerita rakyat diharapkan memperkuat karakter 
generasi muda, utamanya masyarakat Dieng asli. 

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis data 
hasil wawancara berupa cerita rakyat yang terdapat di Dataran 
Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Penelitian 
ini merupakan jenis penilitian kualitatif deskriptif, strategi 
penelitian yang digunakan merupakan studi kasus. Sumber data 
utama dalam penelitian ini adalah data yang berupa cerita rakyat 
Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo yang 
dituturkan oleh tokoh masyarakat yang mengetahui cerita rakyat 
Datang Tinggi Dieng. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan 
data pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
snowball sampling. Pengumpulan data dalam penelitian layaknya 
bola saju, dari data yang jumlahnya sedikit semakin lama semakin 
banyak hingga data bersifat jenuh. Penelitian ini menggunakan 
triangulasi sumber dan triangulasi teori. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan pengumpulan data menggunakan teknik bola 
salju, dalam artikel ini akan dibahas cerita rakyat mengenai seorang 
tokoh bernama Ki Kolodete. Selanjutnya berdasarkan nama tokoh 
tersebut, cerita rakyat hasil wawancara ini diberi judul Ki Kolodete.
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Cerita rakyat Ki Kolodete  berkisah mengenai perjalanan 
hidup salah satu tokoh di Dieng yang bernama Ki Kolodete. 
Berdarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, pada 
era pergantian kerajaan Majapahit menuju kerajaan Demak, yakni 
pada abad ke-15 Masehi, seorang laki-laki bernama Ki Kolodete 
diutus oleh Mataram Kuno untuk menjaga dan mengawasi salah 
satu wilayah kekuasaan Mataram, yakni Dataran Tinggi Dieng. 
Tugas Ki Kolodete di wilayah Dieng adalah untuk menjaga dan 
mengawasi daerah tersebut. Tidak hanya menjaga dan mengawasi 
manusia, Ki Kolodete juga bertugas untuk mengatur tatanan semua 
makhluk gaib yang sebagian besar bertempat di Dieng. Sebelumnya 
para makhluk gaib berupa jin dan sejenisnya tidak dapat berdamai 
dengan manusia, mereka bertingkah laku seenaknya. Oleh sebab 
itu tugas Ki Kolodete salah satunya adalah mengatur semua 
makhluk halus yang ada di Dieng hingga akhirnya dapat hidup 
berdampingan dengan manusia.

Selain menjaga dan mengawasi para makhluk gaib di Dieng, 
Ki Kolodete juga mendapat amanat untuk menjaga dan mengawasi 
anak-anak Dieng yang berambut bajang. Anak berambut bajang 
adalah sebutan untuk anak-anak yang rambutnya tidak pernah 
dipotong hingga tumbuh panjang. Anak-anak bajang inilah yang 
menjadi asal mula adanya anak berambut gembel. Rambut gembel 
adalah bentuk rambut yang tidak teratur karena beberapa helainya 
ada yang seperti melekat satu sama lain.

Kemunculan rambut gembel ditandai dengan anak yang 
mendadak terserang panas atau demam tinggi hingga akhirnya 
rambut sang anak saling merekat di beberapa bagian. Siapa pun 
bisa memiliki rambut gembelkarena  kemunculannya tidak dapat 
diprediksi, terjadinya secara acak karena tidak terkait dengan 
faktor keturunan. Akan tetapi anak yang memiliki rambut gembel 
tersebut tidak dapat dipotong begitu saja tanpa ritual pelarungan 
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rambut ke Laut Selatan. Masyarakat di Dieng percaya bahwa 
rambut gembel  merupakan pemberian Tuhan yang dtitipkan 
melalui Nyi Roro Kidul.

Pada masa itu tanah Dieng yang berada di bumi Jawa, 
masyarakatnya mempercayai bahwa selain adanya pemimpin 
tertinggi mereka yakni Ki Kolodete, ada juga pemimpin para 
makhluk gaib di tanah Jawa, termasuk menguasai daerah Dieng, 
yakni penguasa Laut Selatan bernama Nyi Roro Kidul. Ki Kolodete 
yang merupakan pemimpin bagi masyarakat Dieng serta segala 
makhluk halusnya, memiliki hubungan dengan Nyi Roro Kidul, 
penguasa tertinggi para makhluk halus

Kesaktian dan kedekatan Ki Kolodete dengan Nyi Roro Kidul 
menjadikan Ki Kolodete sebagai saksi pemotongan rambut gembel 
untuk kemudian dilarung di sungai yang menuju Laut Selatan. 
Salah satu sungai terdekat yang berakhir di Laut Selatan adalah 
Sungai Tulis. Ki Kolodete merupakan saksi pelarungan rambut 
gembel yang nantinya akan diterima oleh Nyi Roro Kidul. Ketika 
sudah diterima oleh Penguasa Laut selatan, si anak yang awalnya 
berambut gembel pada akhirnya rambutnya akan tumbuh menjadi 
normal kembali. 

Sampai sekarang pun warga di Dieng meyakini jika ruh Kyai 
Tumenggung Kolodete masih bersemayam menjaga Dataran Tinggi 
Dieng. Ritual pemotongan dan pelarungan rambut gembel juga 
masih dilaksanakan oleh masyarakat Dieng. Meskipun kini sudah 
memasuki era modern, mereka masih melestarikan adat leluhur 
Kyai Tumenggung Kolodete.

Cerita rakyat yang diberi judul Ki Kolodete termasuk legenda 
perseorangan karena bercerita mengenai seorang tokoh yang 
dianggap sebagai leluhur Dieng. Tokoh tersebut bernama Ki 
Kolodete. Masyarakat Dieng mempercayai bahwa Ki Kolodete 
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merupakan seorang utusan dari Mataram Kuno yang mendapat 
tugas untuk memimpin wilayah Dieng.

Di Indonesia legenda perseorangan semacam ini banyak sekali. 
Misalnya saja di Jawa Timur, legenda yang paling terkenal adalah 
tokoh Panji. Legenda ini pernah diteliti R.N.Mg. Peoerbatjaraka dan 
diterbitkan dalam karangan yang berjudul Tjerita Pandji dalam 
Perbandingan. Di Bali terdapat legenda perorangan Jayaprana. Ada 
lagi legenda perseorangan mengenai kelompok perampok yang 
beranam Robin Hood, yang merampok penguasa korup atau orang 
kaya untuk didermakan kepada masyarakat miskin. Legenda 
semacam itu di Jakarta pada masa “tempo dulu” adalah kisah 
petualangan “Si Pitung” (Danandjaja, 2007: 73-75).

Cerita rakyat Ki Kolodete memiliki tema perjalanan dan peran 
leluhur Dieng yang bernama Ki Kolodete. Sukatno (2004: 152) 
menyebutkan bahwa di Dieng terdapat keyakinan terhadap Ki 
Kolodete yang disebut-sebut sebagai tokoh historis. Sebagai tokoh 
leluhur di Dieng, Ki Kolodete juga diceritakan memiliki hubungan 
dengan penguasa Laut Selatan. Riwayat ini berkaitan erat dengan 
peran Ki Kolodete dalam mengatur dunia gaib dan dunia manusia 
agar dapat hidup berdampingan. Tugas lain Ki Kolodete adalah 
menjadi saksi ritual pelarungan rambut gembel hingga ke Laut 
Selatan.

Apabila negara maju mengukuhkan kekuasaan di Indonesia 
dengan mitos ilmu pengetahuan, maka di pulau Jawa memiliki cara 
tersendiri untuk mengukuhkan kekuasaan seorang pemimpin. 
Salah satu caranya adalah menjadikan kisah mistis tentang 
penguasa Laut Selatan yakni Nyi Roro Kidul. Cerita tersebut kini 
dianggap sebagai cerita sejarah yang memiliki kedekatan dengan 
pemimpin Mataram. Kepercayaan semacam itu telah mengakar 
pada konsep masyarakat Jawa. Sehingga masyarakat Dieng yang 
merupakan bagian dari Jawa juga memiliki cerita sejarah tersendiri 
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tentang tokoh leluhur mereka. Salah satunya yakni cerita rakyat 
Ki Kolodete yang dianggap memiliki kedekatan dengan penguasa 
Laut Selatan.

Cerita rakyat Ki Kolodete memiliki fungsi untuk mengesahkan 
pranata-pranata kebudayaan. Pranata kebudayaan yang dimaksud 
di antaranya adalah upacara pelarungan rambut gembel. Cerita Ki 
Kolodete merupakan dasar dari ritual pelarungan rambut gembel 
menuju Laut Selatan. Upacara tersebut sampai sekarang masih 
menjadi ritual tahunan di Dataran Tinggi Dieng. Bahkan sejak 
tahun 2010, upacara pemotongan rambut gembel terangkum 
dalam acara berskala internasional Dieng Culture Festival. 

Cerita Ki Kolodete memuat nilai kearifan lokal tentang 
menghargai makhluk-makhluk gaib ciptaan Tuhan. Orang Jawa 
memang mempercayai segala kekuatan yang melebihi segala 
kekuatan, kemudian arwah atau ruh leluhur, dan makhluk-
makhluk halus lainnya seperti memedi, lelembut, tuyul, demit 
serta jin dan lainnya yang menempati alam sekitar tempat tinggal 
mereka. Dengan menghargai makhluk ciptaan Tuhan, yakni selalu 
menjaga kedamaian hidup berdampingan, berarti manusia juga 
menghargai Tuhan Sang Pencipta. 

Berdasarkan kepercayaan masyarakat Dieng, rambut hasil 
pemotongan tersebut dilarung menuju penguasa laut selatan, 
yakni Nyi Roro Kidul. Menurut keterangan masyarakat Dieng, cerita 
Ki Kolodete mengajarkan etika pinjam-meminjam dalam budaya 
Jawa yang dianut masyarakat Dieng. Konsep tersebut tampak pada 
cerita ketika Ki Kolodete diriwayatkan menjadi saksi pelarungan 
rambut gembel menuju Laut Selatan, Nyi Roro Kidul.

Sebenarnya Nyi Roro Kidul hanyalah sebagai perantara 
sebelum akhirnya potongan rambut tersebut kembali lagi 
kepada Gusti Allah. Ketika Tuhan menitipkan fenomena rambut 
gembel melalui Nyi Roro Kidul, maka ketika manusia akan 
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mengembalikan juga harus melalui Nyi Roro kidul agar terbentuk 
sikap saling menghargai dan tidak terjadi beban salah satu pihak. 
Adat semacam itu merupakan budaya orang Jawa. Apabila ingin 
meminjam sesuatu milik A melalui perantara B, maka ketika 
mengembalikan juga harus lewat B terlebih dahulu baru kemudian 
si B mengembalikannya lagi ke A. Hal itu tentu tidak akan menjadi 
beban pikiran B. Berarti pula si peminjam mengahargai si B dan si 
A sekaligus.

Mengenai adat sopan santun orang Jawa memang sangat 
terorientasi secara kolateral. Hal yang sangat menonjol dalam cara 
berpikir seperti itu adalah perasaan bahwa orang tidak berada 
sendiri di dunia. Manusia hidup di dunia berdampingan dengan 
makhluk lainnya (Koentjaraningrat, 1984: 440).

Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin juga 
tercermin dalam sosok Ki Kolodete. Ada pepatah Jawa yang 
menyatakan sepi ing pramih rame ing gawe, yang artinya bekerja 
keras itu tidak memerlukan pamrih. Nilai tersebut dipraktikkan 
oleh Ki Kolodete dalam memimpin masyarakat Dieng. Ki Kolodete 
diceritakan tokoh sakti yang tidak senang tampil di muka umum. 
Dari cara berpakaian pun tidak seperti pemimpin pada umumnya. 
Menurut cerita yang beredar di Dieng, Ki Kolodete selalu memakai 
pakaian serba hitam. Dari ikat kepala, baju, dan celana, semuanya 
serba berwarna hitam. Hal demikian dikarenakan Ki Kolodete 
tidak ingin tampil mencolok dalam kehidupan sehari-hari.

Dari cerita tersebut dapat ditiru mengenai sifat pemimpin 
yang baik dalam budaya Jawa masyarakat Dieng. Bahkan lenyapnya 
Ki Kolodete sampai sekarang masih menjadi misteri masyarakat 
Dieng. Hal tersebut salah satunya disebabkan Ki Kolodete memang 
sosok pemimpin rendah hati yang tidak menginginkan ketenaran 
dalam memimpin sehingga pada saat menghilang tidak seorang 
pun yang tahu tentang cerita pastinya.
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Nilai-nilai kearifan lokal dalam cerita rakyat Ki Kolodete 
masih sangat relevan untuk ditanamkan pada generasai muda saat 
ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Darojat, Suyitno, & Subiyantoro 
(2019: 701) bahwa  selain sebagai upaya mencatat cerita rakyat 
yang berkembang secara lisan di masyarakat, analisis perjalanan 
seorang tokoh juga perlu dilakukan. Ini dapat digunakan sebagai 
pedoman bagi komunitas, terutama remaja saat ini untuk 
menemukan identitas mereka.

Simpulan

Terdapat  tiga nilai kearifan lokal dalam cerita rakyat Ki 
Kolodete yakni, 1) Etika meminjam dalam budaya Jawa di Dieng; 
2) sikap menghargai makhluk-makhluk gaib ciptaan Tuhan; dan 3) 
salah satu sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu sepi 
ing pramih rame ing gawe. Nilai-nilai kearifan lokal dalam cerita 
rakyat Ki Kolodete masih sangat relevan untuk ditanamkan pada 
generasai muda saat ini. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut berkaitan 
erat dengan tata cara hidup masyarakat Dataran Tinggi Dieng 
yang telah disepakati oleh anggota masyarakatnya. Melestarikan 
dan menjaga nilai-nilai budaya kearifan lokal dalam suatu daerah 
akan memperkuat karakter masyarakat pemiliknya. Apabila nilai-
nilai kearifan lokal suatu generasi sudah mengakar kuat sebagai 
karakter, tidak akan terjadi kasus krisis kebudayaan ketika harus 
berinteraksi dengan kebudayaan asing/pendatang.
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This research aim to: describe the semiotic of Charles Sanders 
Pierce based on representment/ground in Kubah Novel by Ahmad 
Tohari. This research is descriptive qualitative research. The Novel 
Kubah by Ahmad Tohari as a source of research data and narrative 
shaped text quotation, dialog, and monolog contain of qualisign, 
sinsign, and legisign as the data. Data collection was done by library 
technique, reading, and note techniques. Stages of data analysis 
techniques are carried out by data reduction, data presentation, and 
conclusions of research results. The results showed that the semiotics 
in Ahmad Tohari’s Kubah novel were divided into: (1) qualisign in 
the form of verbal markers of characters’ conversations about 
other characters and nonverbal markers in the form of character’s 
activities, setting of time, and character reactions of 77 datas. (2) 
sinsign in the form of verbal markers of the character’s conversations 
with other characters and other characters’ abilities as well as 
nonverbal markers of body movements/expressions, character’s 
activities, physical characteristics, background, thoughts or feelings, 
and character’s reactions as much as 86 datas. (3) legisign of verbal 
markers in the form of characters’ conversations with other figures 
and conversations about other characters as well as nonverbal 
markers in the form of body movements/expressions of 43 datas. 
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A. PENDAHULUAN

Karya sastra merupakan dunia baru yang diciptakan oleh 
pengarang. Dunia baru yang merupakan gabungan dari realitas 
sosial yang ada di dalam dan luar lingkungan pengarang. Karya 
sastra tidak terlahir dari kekosongan, melainkan sastra lahir 
dari tanggapan diri pengarang ketika kesadarannya bersentuhan 
dengan kenyataan. Abrams (1971:228) menyatakan bahwa 
elemen terpenting dari karya sastra adalah elemen-elemen yang 
mencakup kepribadian pengarang, yaitu daya imajinasinya yang 
mampu menampilkan citra melalui para tokoh, situasi, dan adegan 
konflik yang dialami para tokoh. 

Literature could be said to be a short of disciplined technique 
for arounsing certain emotions (Lazar, 1993:2). Sejalan dengan 
pandangan tersebut, Castle (2013:75) berpendapat bahwa novel 
merupakan sebuah karya sastra yang berisi model kehidupan, baik 
yang dialami pribadi maupun pribadi lainnya, yang didalamnya 
mengandung nilai-nilai serta dapat memberikan kesan yang 
mendalam. Dalam karya sastra novel dapat ditemukan berbagai 
gubahan yang mengungkapkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai 
kemanusiaan, dan nilai sosial budaya (Noor, 2011:38). 

Novel dapat dikatakan karya sastra yang kompleks karena 
untuk memahami teks sastra, pembaca harus memiliki pengetahuan 
tentang kode, yaitu kode bahasa, sosial budaya, dan kode sastra itu 
sendiri. Pengarang menciptakan novel dalam kehidupan melalui 
kegiatan pengimitasian sebagai hasil interpretasi. Bahasa yang 
digunakan pengarang bersifat ekspresif, konotasi, estetis, dan 
mengutamakan simbol serta bahasa yang memuat tanda-tanda. 
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Pandangan pengarang tercermin dalam bahasa melalui kata, frasa, 
klausa, maupun kalimat, yang secara tersirat berisi nilai kehidupan 
yang memiliki makna tambahan dari arti bahasa melalui konteks 
di luar bahasa yang ditampilkan. 

Karya sastra sebagai fakta semiotik bukan sekedar melihat 
arti melainkan juga interpretasi makna dalam penggunaan 
tanda (sign), lambang (symbol), dan isyarat (signal). Pemahaman 
mengenai lambang mencakup pemahaman masalah penanda 
(signifier, signans, signifant) dan petanda (signified, signatum, dan 
signifie). Tanda yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini 
dibedakan menjadi dua hal, yaitu tanda verbal dan tanda nonverbal. 
Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa semiotika 
merupakan ilmu tanda yang meliputi segenap aspek kehidupan 
manusia yang dipandang sebagai tanda, seperti kata, gerak syarat, 
ativitas, suara, gambar, singkatnya apapun yang dirasakan oleh 
indera (Gebremichael, 2019:62). 

Secara definitif semiotika berasal dari kata seme, bahasa 
Yunani yang berarti penafsir tanda. Dalam pengertian yang 
lebih luas, sebagai teori, semiotika berarti studi sistematis 
mengenai produksi dan interpretasi tanda, cara kerja tanda, dan 
manfaat terhadap kehidupan manusia (Ratna, 2015:97). Teori 
ini merupakan gagasan dari seorang filsuf (pragmatisme) yaitu 
Charles Sanders Pierce yang berkeyakinan bahwa manusia berpikir 
dalam tanda dan tanda sebagai unsur dalam komunikasi.Teori 
semiotika Pierce ditempatkan sebagai bagian dari pragmatisme, 
yakni teori yang menekankan pada hubungan antara tanda-tanda 
dengan interpreternya atau para pemakainya (Budiman, 2011:4). 

Teori semiotika Charles Sanders Pierce diterapkan 
dalam analisis novel Kubah karya Ahmad Tohari berdasarkan 
representament/ground yang terdiri atas tiga fokus, yaitu qualisign, 
sinsign, dan legisign. Hal tersebut, diasumsikan bahwa fungsi 
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esensi sebuah tanda adalah mengefisienkan sesuatu menjadi 
lebih bermakna baik dalam pemikiran maupun pemahaman 
(Zoest, 1993:11). Semiotika dapat digunakan untuk membantu 
pemahaman terhadap teks yang berisi pengalaman menemukan 
makna dan arti kebahasaan suatu teks yang sebenarnya. 
Pengalaman dan pemahaman yang dimaksud dalam penelitian 
ini berkaitan dengan pemaknaan tanda-tanda dalam novel Kubah 
karya Ahmad Tohari. 

B. LANDASAN TEORI

1. Novel

 Novel merupakan karya sastra yang dapat memberikan 
pandangan tentang kehidupan bersifat naratif dan imajinatif (Beer, 
2016:412). Novel dipandang sebagai hasil dialog-perenungan 
pengarang dengan kehidupan, mengangkat dan mengungkapkan 
kembali berbagai permasalahan kehidupan tersebut setelah 
melewati proses penghayatan secara intens, selektif-subjektif, 
dan diolah dengan gaya imajinatif-kreatif pengarang ke dalam 
bentuk dunia rekaan sesuai dengan keyakinan dan idealisnya 
(Nurgiyantoro, 2013:13). Sejalan dengan pandangan tersebut, 
Stanton (2012:90) mengungkapkan bahwa novel sebagai suatu 
karya sastra yang mampu menghadirkan perkembangan satu 
karakter, situasi sosial yang rumit, hubungan dengan melibatkan 
banyak atau sedikit karakter, dan berbagai peristiwa ruwet yang 
terjadi pada beberapa waktu secara detail. 

 Novel menyajikan sebuah cerita yang didalamnya 
memuat unsur-unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan 
ekstrinsik (Rokhmansyah, 2014:32). Unsur intrinsik merupakan 
unsur yang berkaitan dengan eksistensi sastra sebagai sebagai 
struktur verbal otonom. Unsur Intrinsik dalam novel terdiri atas, 
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tema, plot, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, serta gaya 
dan nada bercerita (Nurgiyantoro, 2013:30). 

Tokoh dalam novel merujuk pada orangnya atau pelaku 
cerita, sedangkan penokohan merupakan penghadiran tokoh 
dalam cerita dengan cara langsung maupun tidak langsung dan 
mengundang pembaca untuk menafsirkan kualitas dirinya lewat 
kata dan tindakannya (Nurgiyantoro, 2013:247). Latar dalam 
novel berkaitan dengan lingkungan yang melingkupi sebuah 
peristiwa, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa 
yang sedang berlangsung (Stanton, 2012:35). Sudut pandang 
cerita merupakan cara atau pandangan yang digunakan pengarang 
sebagai cara untuk menyajikan cerita dalam karya sastra kepada 
pembaca (Nurgiyantoro, 2013:338). Gaya merupakan cara 
pengarang untuk mengungkapkan sesuatu yang dikemukakan. 
Gaya meliputi penggunaan diksi (pilihan kata), imajineri (citraan), 
dan sintaksis (pilihan pola kalimat), sedangkan nada berhubungan 
dengan pilihan gaya untuk mengekspresikan sikap tertentu 
(Wiyatmi, 2006:42). 

 Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berada di luar 
teks sastra, namun secara tidak langsung memengaruhi bangun 
organisme cerita.. Unsur ekstrinsik sebagai unsur-unsur yang 
memengaruhi bangun cerita sebuah karya sastra, namun ikut 
menjadi bagian di dalamnya (Nurgiyantoro, 2013:30). Berkaitan 
dengan hal tersebut, Wellek dan Warren (2014:156) menyatakan 
bahwa lahirnya karya sastra dipengaruhi oleh adanya faktor 
pengarang, lingkungan sosial, dan proses sastra. 

2.  Semiotika Charles Sanders Pierce

Semiotika merupakan konsep tentang tanda; tidak hanya 
bahasa dan sistem komunikasi yang tersusun oleh tanda-tanda, 
melainkan dunia itu sendiri seluruhnya terdiri atas tanda-
tanda (Pierce dalam Sobur, 2013:13). Semiotika merupakan 
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ilmu berkaitan dengan sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-
konvensi yang memungkinkan tanda-tanda yang ada memiliki arti. 
Zoest (1993:1) menyatakan bahwa semiotika merupakan cabang 
ilmu berkaitan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang 
berlaku bagi pengguna tanda; cara berfungsinya, hubungan dengan 
tanda-tanda lain, pengiriman dan penerima oleh penggunanya. 

Charles Sanders Pierce adalah pendiri teori praktik semiotika 
kontemporer. Zoest (1993:9)  mengungkapkan bahwa Pierce 
membedakan adanya tiga kategori eksistensial yang dibutuhkan 
untuk memahami semiotika dalam karya sastra. 

a. Firstness (kepertamaan) ditunjukkan dengan sifat, perasaan, 
watak, atau esensi. Firstness adalah keberadaan seperti apa 
adanya tanpa menunjuk ke sesuatu yang lain, keberadaanya 
dari kemungkinan, yang potensial.

b. Secondness (keduaan) ditunjukkan sebagai konfrontasi 
dengan kenyataan yang keras, benturan pada dunia luar, 
apa yang terjadi. Secondness adalah keberadaan seperti apa 
adanya dalam hubungannya dengan second yang lain tetapi 
tanpa third (keberadaan dari apa yang ada).

c. Thirdness (ketigaan) ditunjukkan sebagai aturan, hukum, 
kebiasaan, unsur umum dalam pengalaman. Thirdness adalah 
keberadaan yang terjadi jika second berhubungan dengan 
third.

Proses semiosis senantiasa memiliki tiga dimensi yang 
saling terkait (Hoed, 2014:10). Pertama adalah representament  
merupakan sesuatu berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh 
panca indra dan sesuatu yang tanpa merujuk  (mempresentasikan) 
hal lain di luar tanda itu sendiri. Kedua adalah object (acuan 
tanda) adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari sebuah 
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tanda atau sesuatu yang dirujuk dari sebuah tanda. Ketiga adalah 
interpretant atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari 
orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke maksud 
tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang 
objek yang dirujuk dari sebuah tanda.

                              Object (O) 

Representamen (R)      Interpretant (I)

Gambar 1. Tiga Dimensi Tanda

Pierce memperkenalkan taksonomi yang menjadi dasar 
kategorisasi dalam tanda yaitu tipologi tanda (Sobur, 2013:41). 
Dasar pemikiran tersebut dijabarkan dalam bentuk trikotomi. 
Trikotomi I representament/ground (R), yaitu sesuatu yang dapat 
dipersepsi (perceptible), terdiri atas: qualisigh, singsign, dan 
legisign. Trikotomi II obyek/object (O), yaitu sesuatu mengacu pada 
hal lain (referential), terdiri atas iconicsigns, indexical signs, dan 
symbolical signs. Trikotomi III interpretant (I), yaitu sesuatu yang 
dapat diinterpretasi (interpretable), terbagi atas: term (rheme), 
proposisi (dicent), dan argumen. Relasi tersebut dijabarkan dalam 
tabel berikut.
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Tabel 1. Klasifikasi Tanda Utama dari Pierce

Kategori 
Esensial

Relasi dengan 
representamen

Relasi 
dengan objek 
(denotatum)

Relasi dengan 
interpretan

Kepertamaan 
(firstness)

Bersifat 
potensial 
(qualisign)

Berdasarkan 
keserupaan 
(iconicsigns)

Term (rheme)

Tanda sebagai 
kemungkinan

Keduaan 
(secondness)

Bersifat 
keterkaitan 
(sinsign)

Berdasarkan 
penunjukan 
(indexicalsigns)

Proposisi 
(dicentsigns)

Ketigaan 
(thirdness)

Bersifat 
kesepakatan 
(legisign)

Berdasarkan 
kesepakatan 
(Symbolicalsigns)

Argumen

3. Qualisign, Sinsign, dan Legisign

Representament/ground adalah bentuk fisik sebuah tanda. 
Dalam pandangan Pierce sesuatu menjelma menjadi sebuah 
representament melalui berbagai latar (ground). Kaelan (2009:196) 
membagi tiga kemungkinan hubungan representamen dengan 
latar, yaitu qualisigh, singsign, dan legisign. 

a. Qualisigh adalah kualitas yang ada pada tanda; bersifat 
potensial, misalnya kualitas yang ada pada tanda; kata ‘keras’ 
menunjukkan kualitas tanda, ‘suaranya keras’ menandakan 
orang itu marah atau ada sesuatu yang diinginkan (Sobur, 
2013:41). Sebuah fenomena dapat dianggap sebagai 
representasi karena sifat potensialnya untuk menjadi tanda 
(Zoest, 1993:19). Sifat merah dapat dijadikan suatu tanda, 
merah merupakan qualisign karena tanda dalam bidang 
tertentu. Merah digunakan sebagai tanda, misalnya bagi 
sosialisme, menunjukkan cinta (memberi mawar merah 
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kepada seseorang), bagi perasaan (beberapa warna tertentu 
diberi fungsi sebagai penunjuk), petunjuk bahaya atau 
larangan (petunjuk papan lalu lintas jalan).

b. Singsign adalah eksistensi aktual benda atau peristiwa 
yang ada pada tanda; bersifat keterkaitan, misalnya kata 
kabur atau keruh yang ada dalam kalimat “air sungai keruh” 
menandakan bahwa ada hujan di hulu sungai (Kaelan, 
2009:196). Sinsign adalah tanda yang merupakan tanda 
dasar tampilannya dalam kenyataan. Semua pernyataan yang 
tidak dilembagakan (diacukan) dapat disebut sinsign (Zoest, 
1993:19), misalnya sebuah jeritan bisa berarti keheranan, 
kegembiraan, kesakitan, seseorang dapat mengenal orang lain 
deari langkah kakinya, cara dehemnya, nada dasar suaranya.

c. Legisign adalah norma yang dikandung oleh tanda; bersifat  
kesepakatan (Sobur, 2013:41). Legisign adalah tanda-
tanda yang merupakan tanda atas dasar suatu peraturan 
yang berlaku umum, tradisi, konversi, sebuah kode (Zoest, 
1993:20). Tanda-tanda lalu lintas, gerakan isyarat tradisional 
(mengangguk, mengerutkan alis, berjabat tangan), tanda 
yang bermakna informasi serta menunjuk subjek informasi, 
misalnya tanda lampu merah di mobil ambulan menandakan 
ada orang sakit atau meninggal dunia merupakan legisign. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini terfokus pada 
analisis deskripsi semiotika Charles Sanders Pierce berdasarkan 
representament/ground dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif 
yang bersifat deskriptif. Berkaitan dengan penelitian kualitatif, 
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Moleong (2013:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 
bermaksud untuk memahami fenomena pada subjek penelitian 
secara deskripsi dengan konteks alamiah dan menggunakan 
metode ilmiah. Penelitian ini memberikan perhatian terhadap 
data alamiah yang berhubungan dengan teori semiotika Charles 
Sanders Pierce berdasarkan ground-nya dalam novel Kubah karya 
Ahmad Tohari.

2. Setting Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga 
dalam proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan tidak terpaku pada satu lokasi penelitian. Penelitian 
dapat dilakukan di berbagai tempat yang dianggap membantu 
kelangsungan penelitian. 

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berupa analisis novel Kubah karya Ahmad 
Tohari dengan teori semiotika Charles Sanders Pierce berdasarkan 
qualisign, sinsign, dan legisign. 

4. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa kata-kata atau kalimat-
kalimat penggalan dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari 
berbentuk narasi, dialog, dan monolog yang memuat qualisign, 
sinsign, dan legisign sebagai korpus data. Sumber data berupa 
sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer pada 
penelitian ini yakni novel Kubah karya Ahmad Tohari yang 
diterbitkan oleh PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA, Jakarta tahun 
2017, cetakan keenam, tebal 211 halaman. Sumber data sekunder 
didapatkan dari buku-buku, artikel dalam jurnal, dan penelitian 
terdahulu yang relevan dengan penelitian. 
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5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, baca 
dan catat. Data diperoleh dalam bentuk tulisan yang berupa frase, 
kalimat, paragraf, dan kata-kata yang harus dibaca dan disimak 
dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari. Teknik baca diterapkan 
dengan langkah membaca secara kritis keseluruhan novel Kubah 
karya Ahmad Tohari. Pembacaan secara hermeneutik bertujuan 
untuk memahami dan mendapatkan makna yang terdapat dalam 
sumber data. Teknik catat merupakan pengumpulan data tertulis 
sebagai bahan pada proses klasifikasi. Setiap frase, kalimat, 
paragraf dan kata-kata yang mendukung penggunaan tanda 
qualisign, sinsign, dan legisign dalam novel Kubah karya Ahmad 
Tohari dicatat/diinventarisasi sekaligus diseleksi sebagai bahan 
analisis.

Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 
2014:59). Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi 
menerapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber 
data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis 
data, menafsirkan data, dan memuat kesimpulan atas temuannya. 
Pencarian informasi untuk penyelesaian masalah penelitian 
dilakukan secara aktif oleh peneliti dengan fokus pada qualisign, 
sinsign, dan legisign dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari. 

6. Keabsahan Data

Kevalidan data ditunjukkan dengan keselarasan antara 
pernyataan dan kalimat yang mencerminkan qualisign, sinsign, 
dan legisign dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari. Validitas 
interkuler dilakukan dengan membaca novel secara berulang kali, 
mencermati secara kritis, memeriksa ulang hasil catatan hingga 
ditemukan konfirmabilitas data yang diinginkan. Perpanjangan 
dari analisis data dilanjutkan dengan pengecekan reliabilitas 
melalui diskusi dengan teman sejawat dan konsultasi dengan 
pakar yang berkompeten dalam permasalahan semiotika. 
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7. Analisis Data

Teknik analisis deskriptif kualitatif merujuk pada Miles dan 
Huberman (1992:15-20) yang mengemukakan model analisis 
interaktif. Di dalam model analisis interaktif ini, ada tiga tahapan 
yang harus dilakukan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 

a. Reduksi data merupakan kegiatan untuk pengidentifikasian 
data, penyeleksian data, dan pengklasifikasian data 
sesuai dengan fokus penelitian untuk menentukan data 
yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan yang terdiri atas 
perangkuman data, pengodean data, dan pengelompokan 
data. Data dalam penelitian ini berupa qualisign, sinsign, dan 
legisign yang ada dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari. 

b. Penyajian data merupakan cara mengorganisasikan semua 
data yang telah direduksi melalui kegiatan pendeskripsian 
(penginterpretasian) data sesuai dengan fokus penelitian, 
yaitu qualisign, sinsign, dan legisign yang ada dalam novel 
Kubah karya Ahmad Tohari.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data mencakup kegiatan 
perumusan generalisasi awal dari data yang memiliki 
keteraturan serta data tambahan untuk menguji generalisasi 
tersebut. Penyimpulan dilakukan berdasarkan hasil 
interpretasi dan analisis data terhadap tiga fokus penelitian 
yang kemudian diverifikasi ulang untuk divalidasi. Riffattere 
dalam Endraswara (2003:66) menyatakan bahwa teknik 
analisis data dalam penelitian semiotik perlu memerhatikan 
tiga aspek, yaitu displacing of meaning (penggantian arti), 
distorting of meaning (penyimpanan arti), dan creating of 
meaning (penciptaan arti). 
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Penggantian arti dalam karya sastra disebabkan oleh 
pemakaian bahasa kias seperti metafora, personifikasi, alegori, 
dan penggunaan majas lainnya. Pengarang menggunakan majas-
majas dalam karya sastra bertujuan untuk menyampaikan sesuatu 
yang lain. Penyimpanan arti dalam karya sastra disebabkan oleh 
tiga hal, yaitu ambiguitas, kontradiksi, dan nonsense. Penciptaan 
arti biasanya tampak pada permainan tipografi dalam puisi.  

D. PEMBAHASAN

Penyajian hasil penelitian dengan mengorganisasikan data 
yang telah direduksi melalui kegiatan yang disesuaikan dengan 
fokus penelitian. Data ini diperoleh melalui proses reduksi 
data sesuai Miles dan Huberman (1992:15-20). Pada tahap 
pengidentifikasian data terdeteksi 206 data qualisign, sinsign, 
dan legisign. Kegiatan analisis dilanjutkan dengan penyeleksian 
data dan pengklasifikasian data. Pada tahap ini, terseleksi 77 data 
qualisign,  86 data sinsign, dan 43 data legisign. Data tersebut 
diperoleh berdasarkan fokus fokus penelitian untuk menjawab 
rumusan masalah penelitian dengan pertimbangan kejenuhan 
data. Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan tiga rumusan 
masalah yang terdiri atas: (1) qualisign dalam novel Kubah karya 
Ahmad Tohari, (2) sinsign dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari, 
(3) legisign dalam novel Kubah karya Ahmad Tohari.

1. Qualisign

Analisis novel Kubah karya Ahmad Tohari ditemukan 77 
data yang menunjukkan qualisign. Beberapa data dari ke-77 data 
tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.

a. “Laknat…!” (K:110)

 Kata tersebut merupakan kata yang diungkapkan oleh 
tokoh Hasyim kepada keponakannya, Karman. Kata tersebut 
merupakan kata kasar sebagai simbol kemarahan. 
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b. “Kawan Margo! Perjuangan kita belum sampai ke taraf 
habis-habisan. Itu kenyataan. Apabila Kawan menganggap 
kehidupan pribadi sebagai kemunafikan terhadap sikap hidup 
revolusioner, kita semua munafik!” (K:144)

 Kalimat tersebut merupakan kalimat yang diungkapkan oleh 
tokoh Karman kepada Margo. Kalimat tersebut merujuk pada 
ungkapan kemarahan. 

c. Bu Gono berlari dan langsung memeluk Karman. Tangisnya 
meledak hingga anak-anak berhamburan keluar karena ingin 
tahu apa yang terjadi. 

 “Ya Tuhan… Mas Karman?! Kau masih hidup, Mas 
Karman?”(K:35)

 Kalimat tersebut diungkapkan Bu Gono saat mengetahui 
Karman telah bebas dari penghukuman dalam keadaan hidup. 
Kalimat yang diungkapkan bu Gono menyiratkan kesedihan 
dan rasa syukur yang mendalam karena mengetahui Karman 
telah kembali pulang dengan kondisi bahwa istrinya telah 
menikah dengan orang lain dan semua harta yang dimiliki 
mereka telah terjual habis. 

d. Dalam isaknya, Marni mengeluh.”Oh, Tini anakku. Kamu tahu 
siapa sebenarnya orang yang paling merindukan ayahmu.” 
(K:53)

 Kalimat tersebut merupakan kalimat yang diungkapkan oleh 
tokoh Marni ketika meratapi kesedihan karena merindukan 
Karman. Kalimat tersebut menyimbolkan kesedihan.

e. “Katakan kepada ibumu! Bila lamaran prajurit itu diterima, 
kau akan kubawa lari pada saat janur kuning sudah dipasang 
di rumah ini.” (K:41)



406 PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

 Frasa janur kuning merupakan sifat dari warna yang tidak 
memiliki arti. Namun, ketika warna tersebut melekat pada 
janur akan memiliki arti. 

f. “Terlalu risaukan membiarkan Karman berhubungan kembali 
dengan bekas pacarnya. Memang partai bisa mengambil 
keuntungan apabila karman mampu memberi warna merah 
pada keluarga Haji Bakir. Tetapi tampaknya mustahil.” (K:114)

 Frasa warna merah pada data tersebut merupakan sifat suatu 
tanda yang tidak memiliki arti saat tidak memiliki bentuk. 
Ketika merah melekat pada bentuk “warna” maka hal tersebut 
berarti bahwa “warna” menyimbolkan ketidakbaikan dalam 
kontek yang dijgambarkan dalam data. 

2. Sinsign

Analisis novel Kubah karya Ahmad Tohari ditemukan 86 data 
yang menunjukkan sinsign. Beberapa data dari ke-86 data tersebut 
akan dijabarkan sebagai berikut.

a. “Memang kau tak perlu berpura-pura. Masalahnya, mengapa 
kau sampai membiarkan dirimu menjadi kurus seperti itu. 
Tenang dan bersabarlah. Kulihat taka da laki-laki di Pegaten 
ini yang berani melamar Rifah. Jadi sekali lagi, bersabarlah. 
Kau takkan ketinggalan kereta!” (K:118)

 Data dalam kalimat Kau takkan ketinggalan kereta 
berhubungan dengan sinsign. Kalimat tersebut menandakan 
bahwa tokoh Karman tidak akan terlambat untuk 
mendapatkan kembali Rifah, seorang janda yang menjadi 
cinta pertama tokoh Karman. 

b. Dalam keadaan seperti itu lagi-lagi Karman tidak tahu bahwa 
seorang yang bergigi baja siap menggerakkan pionnya. (K:132)
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 Data siap menggerakkan pionnya menandakan bahwa 
seseorang telah disiapkan untuk melakukan penyerangan, 
disini yang dirujuk adalah tokoh Karman sebagai pion dalam 
melakukan aksinya. 

c. Rumah Haji Bakir pernah dirampok sampai dua kali. 
Nyawanya selamat karena Tuhan membutakan mata orang-
orang buas itu. Ironisnya keesokan harinya Haji Bakir ditahan 
dengan tuduhan bersekongkol dengan para perampok itu. 
Kejadian malam itu didakwakan sebagai semacam permainan 
sabun. (K:136)

 Data didakwakan sebagai permainan sabun menandakan 
bahwa kasus perampokan yang dialami oleh Haji Bakir adalah 
kasus yang telah diatur dan direncanakan oleh tokoh yang 
kenal dekat dengan Haji Bakir yaitu Karman. 

d. Karman sempat berpikir tentang Kastagethek. Ketenangannya. 
Dan keihklasannya menjalani hidup. Karman iri. Dulu, dalam 
diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh partai, orang 
seperti Kastagethek sering dipakai sebagai contoh manusia 
tertindas oleh kelas pengisap. (K:178)

 Frasa kelas pengisap menunjukkan suatu kelas atau kelompok 
yang bekerja dengan cara merenggut hak-hak orang lain. 

e. Dalam hati Jabir tersenyum. Ketika mengucapkan aku takut, 
Tini menggoyangkan kedua pundaknya. Gerakannya yang 
biasa saja seandainya Jabir tidak sedang dirayapi rasa cinta. 
Ternyata gerak sederhana yang dilakukan Tini telah membuat 
ombak besar dalam jantung Jabir. (K:190)

 Data “Ternyata gerak sederhana yang dilakukan Tini telah 
membuat ombak besar dalam jantung Jabir” menunjukkan 
bahwa perasaan cinta telah tumbuh dalam hati Jabir. 

f. Tini menganggap Haji Bakir seorang kaisar yang sedang 
membawa pesan cucunya, seorang pengeran. Tini merasa 



408 PROSIDING SEMINAR NASIONAL
Pertemuan Ilmiah Bangsa dan Sastra Indonesia ke-41

dirinya menjadi sebutir debu di hadapan kakek Jabir itu. 
(K:203)

 Frasa sebutir debu menunjukkan bahwa Tini merasa tidak 
berarti apa-apa bagi Jabir, cucu dari Haji Bakir yang terhormat 
dan kaya raya. 

3. Legisign

Analisis novel Kubah karya Ahmad Tohari ditemukan 43 data 
yang menunjukkan legisign. Beberapa data dari ke-43data tersebut 
akan dijabarkan sebagai berikut.

a. “Kawan-kawan,” kata Margo kemudian. “Kita lihat Kawan 
Karman telah memiliki kecakapan berdiskusi yang luar biasa. 
Kepandaian semacam itu amat penting. Apa yang baru saja 
kulakukan hanya sekedar ujian. Ternayata Kawan Karman 
memang gemilang. Hadiah untuk Karman kali ini adalah tepuk 
tangan bersama. Mari!” (K:145)

 Frasa tepuk tangan merupakan peraturan yang berlaku secara 
umum yang menandakan bahwa tepuk tangan dilakukan 
untuk menghargai prestasi seseorang.

b. Sekali lagi Karman hanya mengangguk. Kini ada nasi dengan 
panggang lele serta secangkir kopi di hadapannya. (K:175)

 Kata mengangguk merupakan peraturan yang berlaku secara 
umum untuk menandakan sebuah persetujuan terhadap 
suatu hal. 

c. Memang, orang-orang itu tak satupun mengenalnya dan 
mereka tak mengajak bicara. Mereka hanya menawarkan 
jabat tangan dan… senyum! “Oh, boleh jadi senyum itu mereka 
berikan justru karena mereka tidak tahu siapa aku,” renung 
Karman. (K:30)
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 Frasa jabat tangan pada kalimat tersebut menandakan 
memberi hormat kepada seseorang yang diwujudkan dalam 
bentuk jabat tangan. 

d. Hasyim menutup muka dengan kedua tangannya. Tiga kali 
beristighfar, belum cukup menenangkan perasaannya. 
(K:109)

 Klausa menutup muka dengan kedua tangannya merupakan 
ekspresi tradisional yang dilakukan seseorang dalam keadaan 
kecewa. 

e. Alisnya mendatar, dan perlahan-lahan lelaki itu memutar 
tubuhnya kemudian bergerak ke arah pintu dan berhenti, 
termangu. (K:20)

 Frasa alisnya mendatar merupakan ekspresi tradisional yang 
dilakukan seseorang ketika dalam keadaan bingung. 

f. “Nah, Kapten. Saya memang segan minum obat karena saya 
tidak ingin sembuh. Saya merasa tidak perlu sembuh. Lebih 
baik saya tidak sembuh.”

 Kapten Somad mengerutkan kening.

 Frasa mengerutkan kening merupakan ekspresi tradisional 
yang dilakukan seseorang ketika dalam keadaan bingung.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian dalam novel Kubah karya 
Ahmad Tohari terdapat data qualisign sebanyak 77 yang ditemukan 
dalam bentuk cakapan tokoh dan tokoh lain, aktivitas atau kegiatan 
tokoh. Data sinsign sebanyak 86 yang ditemukan dalam bentuk 
cakapan tokoh dan tokoh lain, aktivitas atau kegiatan tokoh. Data 
legisign sebanyak 43 yang ditemukan dalam bentuk ekspresi dan 
tingkah laku para tokoh. 
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Implikasi dalam penelitian ini dapat menjadi salah satu 
referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian sejenis 
ataupun penelitian lanjutan. Penelitian ini dapat memberikan 
pengetahuan bagi pembaca pada umumnya mengenai kajian analisis 
semiotik Charles Sanders Pierce berdasarkan representamen/
ground. Saran dalam penelitian ini diharapkan mampu mengkaji 
secara lebih mendalam serta memanfaatkan penelitian ini sebagai 
bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 
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