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Puji syukur kami panjatkan ke hadlirat Allah Swt.
karena berkat rahmat dan hidayah-Nya semata buku yang berjudul
―Ensiklopedi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia‖ ini bisa
terbit. Penulis juga berusaha semaksimal mungkin dengan
menghimpun buku demi buku dan berbagai jenis sumber lainnya
untuk mewujudkan terbitnya buku ini. Alhamdulillah buku ini
akhirnya terbit juga.
Buku ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat,
khususnya masyarakat ilmiah yang sedang menulis karya ilmiah
baik makalah, skripsi, atau tesis, mungkin juga disertasi dalam
bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mereka yang sedang
menulis mesti kendala utama yang dihadapi adalah sumber literatur,
khususnya yang berupa buku. Lancar atau tidaknya mereka
menyelesaikan karya tulisnya, dan termasuk tingkat kualitas hasil
karya tulisnya ditentukan oleh banyak faktor (kendala), diantaranya
adalah ketersediaan sumber literatur. Buku ini adalah solusi efektif
bagi mereka yang membutuhkannya.
Isi buku ini merupakan kumpulan kutipan-kutipan penting
yang sangat membantu mempermudah pembaca yang sedang
menulis karya ilmiah dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra
Indonesia. Seluruh kutipan yang ada dalam buku ini dikutip dari
buku-buku yang diterbitkan secara resmi oleh penerbit dengan
pemberian ISBN. Pembaca sangat mudah menemukan dan
mengambil kutipan-kutipan penting yang diperlukan untuk
menyempurnakan karya tulisnya.
Dengan selesainya penulisan buku ini hingga terbit menjadi
buku sebagaimana yang telah hadir di hadapan para pembaca tidak
lepas dari keikutsertaan motivasi dan bantuan baik secara langsung
maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan
terima kasih kepada Rektor UNISMA, Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si
yang senantiasa memberikan motivasi pada para dosen UNISMA
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untuk terus meneliti dan menulis, sehingga penulis pun antara lain
terinspirasi dari motivasi tersebut. Ucapan terima kasih juga penulis
sampaikan kepada Bapak Dekan FKIP UNISMA, Dr. Hasan Busri,
M.Pd. dan Bapak Dr. Achmad Tabrani, M.Pd. yang sering penulis
ajak berdiskusi, bahkan penulis sering bertanya sekitar pendidikan
bahasa dan sastra Indonesia untuk kepentingan penulisan buku ini.
Beberapa kolega yang telah memberikan andil dalam penyelesaian
buku ini, diantaranya: Bapak Prof. H. Junaidi Mistar, M.Pd., Ph.D;
Dr. H. Nur Fajar Arief, M.Pd.; Drs. H. Ali Ashari, M.Pd.; Hamiddin,
S.Pd., M.Pd.; Muhammad Yunus, S.Pd., M.Pd., dan Badrih, S.pd.,
M.Pd., dan masih banyak yang lain yang tidak mungkin disebut satu
per satu di sini. Kepada beliau semua penulis menyampaikan terima
kasih tiada tara.
Penulis berdo‘a ke hadlirat Allah Swt. semoga segenap pihak
yang telah memberikan kontribusinya dalam penyelesaian buku ini
akan pendapatkan imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah
Swt. Amin!
Demi lebih menyempurkan karya tulis berikutnya, kritik dan
saran membangun dari segenap pembaca sangat bermakna bagi
penulis.
Penulis

Dr. Rulam Ahmadi, M.Pd.
www.infodiknas.com
rulam@infodiknas.com
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 Abstak adalah ringkasan atau inti karangan ilmiah yang
berisi tujuan penellitian/penulisan metode penelitian, objek,
fokus, dan hasil penelitian (Chaer, 2011:205).
 Adjektiva adalah kata yang memberikan keterangan yang
lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina
dalam kalimat (Alwi dkk, 1999:171).
 Adverbia adalah kata yang menjelaskan verba, adjektiva,
atau evrbia lain (Alwi dkk, 1999:197).
 Adverbia kecaraan adalah adverbia yang menggambarkan
makna yang berhubungan dengan bagaimana peristiwa yang
diterangkan oleh adverbia itu berlangsung atau terjadi (Alwi
dkk, 1999:205).
 Adverbia keniscayaan adalah adverbia yang menggambarkan
makna yang berhubungan dengan kepastian tentang
keberlangsungan atau terjadinya hal atau peristiwa yang
dijelaskan adverbia itu (Alwi dkk, 1999:206).
 Adverbia kewaktuan adalah adverbia yang menggambarkan
makna yang berhubungan dengan saat terjadinya peristiwa
diterangkan oleh adverbia itu (Alwi dkk, 1999:205).
 Adverbia konjungtif adalah adverbia yang menghubungan
satu klausa atau kalimat dengan klausa atau kalimat lain
(Alwi dkk, 1999:206).
 Adverbia konstantif adalah adverbia yang menggambarkan
pertentangan dengan makna kata atau hal yang dinyatakan
sebelumnya (Alwi dkk, 1999:205).
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 Adverbia kualitatif adalah adverbia yang menggambarkan
makna yang berhubungan dengan tingkat, derajat, atau mutu
(Alwi dkk, 1999:204).
 Adverbia limitatif adalah adverbia yang menggambarkan
makna yang berhubungan dengan pembatasan (Alwi dkk,
1999:204).
 Afik adalah morfem yang tidak dapat menjadi dasar dalam
pembentukan kata, tetapi hanya dapat menjadi unsur
pembentuk dalam proses afiksasi (Chaer, 2008:23).
 Afiks adalah bahasa yang diimbuhkan baik pada awal kata,
tengah kata, maupun akhir kata. Misalkan me- pada kata
membeli; dan –an pada kata belian (Chaer, 2011:205).
 Afiks homofon adalah afiks yang wujud atau bunyinya sama
tetapi merupakan dua morfem atau lebih yang berbedan
(Alwi dkk, 1999:32).
 Afiks nasal: Dalam ragam non baku ada afiks nasal yang
direalisasikan dengan nasal m-, n-, ny-, ng-. Kridalaksana
(1989) menyebut afik nasal ini dengan istilah simulfiks.
Contoh: nulis, ngecat (Chaer, 2008:24).
 Afiks produktif adalah morfem afiks yang terus menerus
mampu membentuk kata-kata baru (Muslich, 2010:18).
 Afiksasi adalah proses pengimbuhan afiks pada sebuah
bentuk dasar (Chaer, 2011:205).
 Afiksasi nomina adalah suatu proses pembentukan nomina
dengan penambahan afiks tertentu pada kata dasar (Alwi
dkk, 1999:220).
 Akting/Acting diterjemahkan dalam bahasa Indonesia
dengan kata peran (pemain sandiwara) yang dalam kamus
berarti proses, cara, perbuatan, memahami perilaku yang
diharapkan dan dikaitkan dengan seseorang. Tentunya tidak
hanya memahami tetapi juga melakukan perilaku orang
tersebut. Sebenranya kata “acting” adalah “to act” atau
dalam bahasa Indonesia berarti ―beraksi‖. Itu sebabnya kita
sering mendengar sutradara meneriakkan kata “action!” di
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belakang kamera ketika aktor memulia aktingnya. Akting
dengan demikian lebih berarti mengaksikan peran yang
dimainkan (Sitorus, 2002:37).
Akting/Kalau orang itu dituntut untuk memainkan dua peran
pada waktu yang sama, dia dapat melihat bagaimana ―sayasaya-nya‖ itu dapat sangat berbeda dengan yang lainnya.
Keberadaan orang itu sebagai manusia sebagaian besar
tergantung pada proses kehidupan yang terus memainkan
peran-peran ini, tetapi tetap memiliki idntitas diri karena
―aku‖-nya itu (Sitorus, 2002: 47).
Akting/Keseimbangan antara kognitif, afektif, dan
psikomotorik melahirkan suatu acting yang cukup baik.
Ketiga matra itu luluh dan sulit dibedakan atau dipisahkan
(Waluyo, 2001:167).
Akting/Latihan akting dapat membentuk aktor sebagai
impersonator, interpretator, komentator, dan sebagai
personality actor. Aktor sebagai impersonator artinya aktor
menyerahkan diri sepenuhnya memasuki peran yang
dibawakan. Setiap peran dianggap sebagai dirinya sendiri.
Dalam interpretator dan komentator, aktor tidak sepenuhnya
memasuki peran yang dibawakan. Identitas dirinya masih
tetap tampak. Sedangkan personality actor kita dapatkan
dalam film atau televisi (Waluyo, 2001: 113).
Akting/Sebenranya kata “acting” adalah “to act” atau dalam
bahasa Indonesia berarti ―beraksi‖. Itu sebabnya kita sering
mendengar sutradara meneriakkan kata “action!” di
belakang kamera ketika aktor memulia aktingnya. Akting
dengan demikian lebih berarti mengaksikan peran yang
dimainkan (Sitorus, 2002:37).
Akting/Seni akting itu berorientasi pada proses penciptaan.
Ia menciptakan kehidupannya sendiri, indah dalam abstraksi
dan melampaui batas ruang dan waktu. Ketika berproses
menjadi aktor, kita harus menghindari persepsi ―actor
mekanis‖ yang cenderung menampilkan topeng beku tanpa
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ekspresi. Untuk mengatasi hal ini, kita harus mampu meramu
sejumlah besar efek-efek dramatik yang artistik untuk
menggambarkan berbagai perasaan dengan cara-cara natural.
Permainan mekanis cenderung mempergunakan pola-pola
yang sudah aus dalam menjiwai peran dan berakibat pada
gaya over acting atau permainan yang dibuatbuat. Antisipasi
terhadap hal ini adalah bagaimana kita berusaha untuk
mengelakkan semua pendekatan yang salah terhadap kerja
kreatif kita (Saptaria, 2006:5-6).
Akting/Teknik pemeranan atau akting adalah bagaimana si
aktor menyatukan, mendayagunakan secara proposional
segala peralatan pemeranannya. Dengan modal keterampilan
dan bakatnya ia menampilkan gagasan-gagasan menjadi
perwujudan watak-watak yang nyata dengan efek-efek yang
diperhitungkan bagi penontonnya (Anirun, 1998: 44).
Akting/Tujuan pokok seni akting adalah menciptakan
kehidupan batin manusia serta mengungkapkannya dalam
bentuk yang artistik. Untuk menampilkan suatu ―dunia
kehidupan‖ secara artistik, aktor wajib melatih perangkat
tubuh dan vokalnya secara intens. Di dalam seni akting,
penghayatan terhadap peran adalah mutlak adanya. Setiap
kali tokoh itu diciptakan dengan segala karakteristiknya, ia
harus dihayati secara baru kembali dan dilahirkan secara
baru pula (Saptaria, 2006:5).
Aktor dan aktris merupakan suatu pelaksana pementasan
yang membawakan ide cerita langsung dihadapan publik
(Harymawan, 2001:37).
Aktor dan aktris merupakan tulang punggung suatu
pementasan. Melalui aktor dan aktris yang tepat dan
berpengalaman, dapat dimungkinkan pementasan yang
bermutu (Harymawan, 2001:35).
Aktor merupakan tulang punggung suatu pementasan.
Melalui aktor-aktris yang tepat dan berpengalaman, dapat
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dimungkinkan pementasan yang bermutu, jika naskah baik
dan sutradaranya cakap (Waluyo, 2001:35).
Aktor merupakan tulang punggung suatu pementasan.
Melalui aktor-aktris yang tepat dan berpengalaman, dapat
dimungkinkan pementasan yang bermutu, jika naskah baik
dan sutradaranya cakap (Waluyo, 2001:35).
Aktor/Supaya kebutuhan komunikasi total terpenuhi, para
aktor harus menegembangkan tubuhnya lebih peka dan siap
guna (menyatu dengan ruang), tidak dikuasai oleh super
kontrol dan ketegangan otot-otot (Anirun, 1998:164).
Aktor/Usaha seorang aktor dalam melakoni seni akting
adalah
mengembangkan
kemampuan
berekspresi,
menganalisis naskah dan menstransformasi diri ke dalam
karakter yang ia mainkan. Dengan menempa kemampuan
ketiganya, aktor akan bisa membuka diri dan menyerap
kekayaan pengalaman hidup dari si tokoh sesuai dengan
konsep penulis naskah dan sutradara (Saptaria, 2006:3).
Alat merupakan sarana untuk menampilakan suatu kesenian.
Tidak terbatas untuk seni musik saja tetapi juga untuk
mengiringi kesenian lainya seperti seni drama, seni tari, seni
pewayangan, seni bela diri (pencak silat), dan masih banyak
lagi lainya (Soewito 1996:13).
Alat-alat musik dapat dibagi atas enam kelompok, terutama
berdasarkan bahan sumber bunyinya, yaitu: 1) suara manusia
yang bergetar adalah selaput suara di dalam saluran
pernafasan dan digetarkan oleh udara dari paru-paru, 2) alat
berdawai yang bergetar adalah dawai yang digesek atau
dipetik, diperluas olah kotak tempat dawai itu direntangkan
(biola, harpa, gitar, kecapai, cello, bas), 3) alat tiup logam
(bras) bunyinya adalah hasil getaran dari tegangan bibir yang
digetarkan, diperkeras oleh oleh badan alat (trompet), 4) alat
tiup kayu yang bergetar pada alat tiup kayu ialah udara yang
berada di dalam rongga atau saluran alat tiup (suling,
klarinet, basun), 5) alat perkusi yaitu cara membunyikan alat
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perkusi ada yang dipukul ( silifon, tambur, gendrang), 6) alat
music keyboard adalah alat-alat musik yang mempunyai
bilahan tempat membunyikan, seperti susunan pada piano
(piano, organ, akordeon, pianika) (Jamalus, 1988:7).
Alur adalah cara pengarang menjalin kejadian-kejadian
secara beruntun dengan memperhatikan hukum sebab akibat
sehingga merupakan kesatuan yang padu, bulat, dan utuh
(Suharianto, 2005:18).
Alur adalah rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah
cerita. Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa
yang terhubung secara kausal saja. Menurutnya, dua elemen
dasar yang membangun alur adalah konflik dan klimaks
(Stanton, 2007:26).
Alur adalah urutan (sambung-sinambung) peristiwaperistiwa dalam sebuah cerita rekaan (Esten, 2000:26).
Alur atau plot adalah cara pengarang menjalin kejadiankejadian secara beruntun dengan memperhatikan hukum
sebab akibat sehingga merupakan kesatuan padu, bulat, dan
utuh (Suharianto, 2005:18).
Alur atau plot dalam keseluruhan struktur novel atau cerpen
merupakan sarana terpentimg tunggal yang menciptakan
keutuhan. Alur atau plot sangat penting untuk
mengekspresikan makna suatu karya fiksi, baik makna yang
bersifat muatan, actual meaning, maupun makna yang
bersifat niatan, international meaning. Melalui alurlah
penulis mengorganisasikan bahan mentah pengalamanpengalamannya, dan cara penulis mengorganisasikan
pengalaman tersebut memberitahu banyak kepada kita
tentang makna yang dimiliki pengalaman itu baginya
(Sayuti, 1996:34).
Alur dibagi menjadi bagian-bagian berikut: 1) pengenalan, 2)
timbul konflik, 3) konflik memuncak, 4) klimaks, 5)
pemecahan masalah (Sumardjo dan Saini, 1991:434).
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 Alur ialah sambung sinambung peristiwa berdasarkan hukum
sebab-akibat yang tidak hanya mengemukakan apa yang
terjadi, tetapi yang lebih penting ialah penjelasan mengapa
hal itu terjadi (Lukman Ali dalam Waluyo, 2002:145).
 Alur memiliki tiga bagian, yaitu: 1) Bagian Awal. Bagian
awal biasanya mengandung eksposisi dan elemen instabilitas.
Selain eksposisi dan instabilitas, pada bagian awal juga akan
muncul perkenalan konflik yang akan terjadi. 2) Bagian
tengah. Bagian tengah merupakan bagian yang
menghadirkan konflik dan klimaks. Konflik merupakan
tahap krusial dalam cerita karena adanya keinginan antar
tokoh yang saling berbenturan sehingga menciptakan
ketegangan. Ketegangan tersebut akan sampai pada klimaks,
yaitu suatu momen dalam cerita saat konflik memuncak dan
mengakibatkan terjadinya penyelesaian yang tidak dapat
dihindari. 3) Bagian akhir. Bagian akhir terdiri dari segala
sesuatu yang berasal dari klimaks menuju ke pemecahan atau
hasil cerita (Stanton dalam Kurniawan, 2009:71).
 Alur/Alur dibagi menjadi bagian-bagian berikut: 1)
pengenalan, 2) timbul konflik, 3) konflik memuncak, 4)
klimaks, 5) pemecahan masalah (Sumardjo dan Saini,
1991:434).
 Alur/Dalam arti luas, alur juga dapat diartikan keseluruhan
sekuaen (bagian) peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam
cerita yaitu rangkaian peristiwa yang terbentuk katena proses
sebab akibat (kausal) dari peristiwa-peristiwa lainnya
(Stanton dalam Kurniawan 2009:71).
 Alur/Di dalam sebuah alur cerita terkandung unsur apa yang
dikisahkan (isi cerita) dan bagaimana urutan pengisahan
(Nurgiyantoro, 2005:68).
 Alur/Istilah lain yang sama meknanya dengan alur atau plot
adalah trap atau dramatic conflict (Brooks dan Waren dalam
Tarigan, 1993:150).
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 Alur/Pengertian alur adalah struktur peristiwa-peristiwa,
yaitu sebagaimana yang terlihat dalam pengurutan dan
penyajian berbagai peristiwa tersebut untuk mencapai efek
emosional dan efek artistik tertentu (Abrams dalam
Nurgiyantoro, 2007:113).
 Amanat adalah pemecahan suatu tema (Esten, 2000:22).
 Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang
dalam karyanya. Amanat dalam cerita biasanya
mencerminkan pandangan hidup pengarang, pandangan
tentang nilai-nilai kebenaran (Musfiroh, 2008:35).
 Amanat merupakan ajaran moral atau pesan didaktis yang
hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui
karyanya itu. Tidak jauh berbeda dengan bentuk cerita
lainnya, amanat dalam cerpen akan disimpan rapi dan
disembunyikan pengarangnya dalam keseluruhan isi cerita
(Kosasih, 2012:71).
 Amanat, pesan atau nasihat merupakan kesan yang ditangkap
pembaca setelah membaca puisi (Waluyo, 2003:40).
 Apresiasi adalah kegiatan atau usaha merasakan dan
menikmati hasil-hasil karya sastra. Apresiasi sastra
hendaknya
diartikan
sebagai
suatu
konsepsi
kesemestaan jiwa yang matang dalam menghadapi karya
sastra (Suharianto, 1982:15).
 Apresiasi adalah penghargaan dan pemahaman atas suatu
hasil seni atau budaya (Natawidjaja, 1982:1).
 Apresiasi berarti pengenalan nilai pada bidang-bidang yang
lebih tinggi (Witherington dalam Rusyana, 1982:178).
 Apresiasi drama secara produktif lebih lanjut juga dapat
dihubungkan dengan kegiatan pementasan drama sebagai
kegiatan yang bukan semata-mata bersifat produktif tetapi
juga rekreatif. Disebut juga bersifat rekreatif karena dalam
pementasan tersebut seseorang bukan sekedar berperan
sebagai penikmat tetapi juga berperan dalam mengkreasikan
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ulang karya drama dari karya naskah menjadi karya pentas
(Efendi, 2002:13).
Apresiasi kreatif adalah berupa respon sastra. Respon ini
menyangkut aspek kejiwaan, terutama berupa perasaan,
imajinasi, dan daya kritis (J. Grace dalam Semi, 1993:153).
Apresiasi kreatif yang menjadi tujuan pengajaran sastra itu
dalam wujud kegiatan belajar sastra terdiri dari tiga
tingkatan, yaitu penerimaan, memberi respon, dan apresiasi
(Semi, 1993:153)
Apresiasi kreatif yang menjadi tujuan pengajaran sastra
itu dalam wujud kegiatan belajar sastra terdiri dari tiga
tingkatan, yaitu penerimaan, memberi respon, dan
apresiasi.
Dalam
tingkatan
penerimaan,
siswa
memperlihatkan bahwa dia mau belajar, mau bekerja sama,
dan mau menyelesaikan tugas membaca, dan tugas-tugas
lain yang berkaitan dengan itu. Pada tingkat memberi
respon, siswa suka terlibat dalam kegiatan membaca dan
menunjukkan minat pada kegiatan penelaahan sastra. Pada
tingkat apresiasi, siswa menyadari manfaat pengajaran,
sehingga dengan kemampuan sendiri ingin menambah
pengalamannya, ingin membaca karya sastra, baik
dianjurkan atau tidak, ingin berpartisipasi dalam kegiatan
diskusi, memberikan ulasan, dan bahkan berkeinginan untuk
dapat menghasilkan karya sastra (Semi, 1993:153).
Apresiasi mengandung pengertian penghargaan, pengenalan,
penilaian, dan pemanfaatan sesuatu untuk kehidupan
manusia. Apresiasi sastra berarti mengenal, menyenangi,
menghargai, memahami, dan menjadikan karya sastra
sebagai sebagian kebutuhan hidup (Sumardjo, 1995:3).
Apresiasi sastra adalah mengenal, memahami, menghayati,
dan menghargai karya sastra (Tarigan, 1998:36).
Apresiasi sastra adalah: Penghargaan atas karya sastra
sebagai hasil pengenalan, pemahaman, penafsiran,
penghayatan, dan penikmatan yang didukung oleh kepekaan
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batin terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra
itu (Zaidan, 1996:35).
 Apresiasi sastra dimaksudkan sebagai kematangan jiwa
untuk dapat memahami, menikmati dan memperoleh
kekayaan batin dari karya sastra. Jadi, seseorang yang
memiliki apresiasi sastra yang memadai berarti ia memiliki
sikap batin yang positif terhadap karya sastra (Suyitno,
1985:22).
 Apresiasi/Berapresiasi sastra adalah kegiatan yang membuat
orang dapat mengenal, menyenangi, menikmati, dan
mungkin menciptakan kembali secara kritis berbagai hal
yang dijumpai dalam teks-teks karya orang lain dengan
caranya sendiri (Jabrohim, 2003:71).
 Apresiasi/Dalam diri seseorang itu dapat tumbuh apresiasi,
yang dapat diklasifikasikan menjadi lima tingkatan, yakni: 1)
tingkat penikmatan, yakni bersifat menonton dalam arti
merasa senang mendengarkan, menyaksikan, atau membaca;
2) tingkat penghargaan, yakni bersifat ingin memiliki dan
adanya rasa kagum akan suatu karya seni yang dihadapinya
sehingga timbul rasa untuk mengambil manfaat, menangkap
nilai-nilai atau kebaikan, memperoleh kesan positif,
mendapat pengaruh atau masukan ke dalam jiwa sanubari,
dan mengagumi terhadap hal yang menarik; 3) tingkat
pemahaman, yaitu bersifat kajian, dalam arti mencari
perhatian terhadap unsur ekstrinsik dan instrinsik, mencari
sebab dan akibat, dan menganalisis serta menyimpulkan; 4)
tingkat penghayatan, yakni bersifat meyakini apa dan
bagaimana hakikat obyek sastra yang diapresiasi itu, dalam
wujud: a) mengungkapkan nilai pandangan onyek sastra
yang dikaji itu, b) mencari hakikat arti materi dengan
argumentasi, c) menemukan tafsiran atau interpelasi, dan d)
menyusun pendapat berdasarkan butir (b) dan (c); dan 5)
tingkat implikasi, yakni bersifat makrifat, dalam arti
memperoleh daya tepat guna, bagaimana dan untuk apa,
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dalam wujud tindakan: a) merasakan manfaat, b) melahirkan
ide baru, c) memperoleh daya improvisasi berdasarkan obyek
apresiasi, d) memperoleh afeksi yang berlandaskan
argumentasi ilmiah, dan e) mendayagunakan hasil apresiasi
dalam mencapai nilai material, moral, dan spiritual untuk
kepentingan sosial (Natawidjaja, 1982:2-3)
Apresiasi/Dalam mengapresiasi karya sastra pada umumnya,
dan teenlit pada khususnya, hendaknya mempunyai sikapsikap sebagai berikut: 1) bersikap terbuka, tanpa prasangka;
dan 2) memandang karya sastra sebagai subjek. Dengan
demikian, kegiatan apresiasi sastra secara tidak langsung
pada gilirannya akan ikut berperan dalam mengembangkan
kemampuan siswa jika bahan bacaan yang ditelaahnya itu
memiliki relevansi dengan kegiatan apresiasi (Handayani,
2004:63).
Apresiasi/Di dalam menilai atau mengetahui siswa yang
telah memiliki apresiasi, dapat digunakan seperangkat
indikator, yaitu sebagai berikut: 1) siswa mampu
menginterpretasikan perilaku (perwatakan) yang ditemuinya
dalam karya sastra yang dibacanya; 2) memiliki sensitivitas
dalam bentuk dan gaya bahasa; 3) mampu menangkap ide
dan tema; 4) menunjukkan perkembangan atau kemajuan
selera personal terhadap sastra (Semi,1993:153).
Apresiasi/Kata apresiasi mengandung arti ―tanggapan sensitif
terhadap sesuatu‖ atau ―pemahaman sensitif terhadap sesuatu
(Oemarjati, 1991:58).
Apresiasi/Kata apresiasi mengandung arti ―tanggapan sensitif
terhadap sesuatu‟ ataupun ―pemahaman sensitif terhadap
sesuatu‟. Dengan demikian maka apresiasi sastra berarti
―tanggapan ataupun pemahaman sensitif terhadap karya
sastra‖ (Purwo, 1991:58).
Apresiasi/Keberhasilan apresiasi sastra dipengaruhi oleh
hubungan pembaca dan teks yang dibacanya (Purwo,
1985:22).
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 Apresiasi/Keberhasilan apresiasi sastra dipengaruhi oleh
hubungan pembaca dan teks yang dibacanya. Apresiasi
sastra hanya dapat dilaksanakan atas dasar keakraban si
pembaca dengan apa yang dihadapinya (Purwo, 1985:22).
 Apresiasi/Untuk mengetahui atau menilai siswa yang telah
memiliki apresiasi sastra dapat dipergunakan seperangkat
indikator berikut: 1) siswa mampu menginterpretasikan
perilaku (perwatakan) yang ditemuinya dalam karya sastra
yang dibacanya, 2) siswa memiliki sensitivitas terhadap
bentuk dan gaya bahasa, 3) siswa mampu menangkap ide
atau tema, 4) siswa menunjukkan perkembangan atau
kemajuan selera personal terhadap sastra (Semi, 1993:153).
 Apresiasi/Yang dimaksud dengan apresiasi drama ialah
kegiatan membaca, menonton, menghayati, memahami, atau
menghargai karya drama (Efendi, 2002:3).
 Apresiator/Ada beberapa bekal awal yang harus dimiliki oleh
seorang calon apresiator, dalam hal ini siswa, yaitu: 1)
kepekaan emosi atau perasaan sehingga mampi memahami
dan menikmati unsur-unsur keindahan yang terdapat dalam
ciptasastra, 2) pemilikan pengetahuan dan pengalaman yang
berhubungan dengan masalah kehidupan dan kemanusiaan, 3)
pemahaman terhadap aspek kebahasaan, 4) pemahaman
terhadap unsur-unsur intrinsik ciptasastra (Handayani,
2004:63).
 Argumentasi adalah semacam bentuk wacana yang berusaha
membuktikan suatu kebenaran (Rosdiana, dkk, 2008:3.19).
 Argumentasi sebagai tulisan yang bertujuan meyakinkan
atau membujuk pembaca tentang kebenaran pendapat atau
pernyataan penulis (Semi, 1990:47).
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 Bahan ajar/Ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam
pemilihan buku/materi pelajaran, yaitu kelayakan isi,
penyajian, kebahasaan, dan grafika (Pusbuk dan BSNP
dalam Hartono, 2011:5).
 Bahan ajar/Beberapa contoh materi simakan yang dapat
dijadikan sebagai bahan pengajaran hendaknya memiliki
berbagai tujuan, antara lain: 1) materi yang tujuannya
mendapat respon dari penyimak berupa bunyi-bunyian, baik
berupa suara, kata, frasa, maupun kalimat, 2) materi yang
memerlukan pemusatan perhatian, yakni menemukan
gagasan-gagasan pokok pembicaraan dan gagasan-gagasan
penunjangnya, 3) materi yang bertujuan membandingkan
atau mempertentangkan dengan pengalaman atau
pengetahuan penyimak, 4) materi yang tujuannya menuntut
penyimak berpikir kritis, yakni melalui proses analisis, 5)
materi yang tujuannya menghibur dan bersifat santai, 6)
materi yang tujuannya informatif, dan 7) materi yang
tujuannya deskriminatif, yakni setelah menerima pesan,
penyimak dapat memberikan reaksi yang sesuai dengan
keinginan pembicara (Sutari, 1997:120-121).
 Bahan ajar/Jenis-jenis
materi pembelajaran dapat
diklasifikasikan sebagai berikut. 1) Fakta, yaitu segala hal
yang bewujud kenyataan dan kebenaran, meliputi namanama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama
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orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan
sebagainya. 2) Konsep, yaitu segala yang berwujud
pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil
pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat,
inti/isi dan sebagainya. 3) Prinsip, yaitu berupa hal-hal
utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil,
rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta
hubungan antarkonsep yang menggambarkan implikasi sebab
akibat. 4) Prosedur, yaitu langkah-langkah sistematis atau
berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi
suatu sistem. 5) Sikap atau nilai, yaitu hasil belajar aspek
sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolongmenolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja, dsb.
(Depdiknas, 2008:6).
Bahan ajar/Kriteria yang dimaksudkan adalah butir-butir
yang dapat digunakan sebagai alat untuk menelaah kelayakan
buku/materi ajar. Kriteria ini bersifat umum sehingga dapat
digunakan untuk menelaah kelayakan setiap buku/materi.
Butir-butir tersebut antara lain: isi, penyajian, bahasa dan
keterbacaan, kegrafikaan, dan wawasan kebangsaan (Hartono
2011:3).
Bahan ajar/Materi ajar adalah segala bentuk bahan yang
digunakan untuk membantu guru atau instruktor dalam
melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Majid 2008:173).
Bahan pembelajaran menyimak harus menarik minat dan
dekat dengan kebutuhan siswa. Hal-hal yang perlu
diperhatikan, yaitu: 1) keluasan bahan ajar, 2) keterbatasan
waktu, 3) perbedaan karakteristik pembelajar, 4)
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
(Subyantoro dan Hartono dalam Muchlisin, 2011:32).
Bahasa cerita anak merupakan wujud dari sebuah proses
dialektik yang bertolak dari idiom dunia berpikirnya dalam
usaha dan perjalanannya menjadi orang dewasa (Sugihastuti,
1996:70).
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 Bahasa lisan adalah alat komunikasi berupa simbol yang
dihasilkan oleh alat ucap manusia, selanjutnya saluran untuk
memindahkannya adalah udara (Slamet, 2009: 32).
 Bahasa sastra memiliki ciri tersendiri. Demikian juga dengan
bahasa cerita untuk anak-anak. Hal ini ditandai dengan ciriciri bentuk kebahasaan seperti pilihan kata, struktur kalimat,
dan bentuk-bentuk bahasa tertentu (Musfiroh, 2008:43).
 Bahasa tubuh bukan sekedar menggelengkan kepala sebagai
tanda menolak, mengangguk sebagai tanda mengiyakan, atau
tersenyum sebagai tanda suka atau bahagia. Bahasa tubuh
adalah segala gerak-gerik tubuh kita yang menandakan
sesuatu. Bahasa tubuh bisa dipilih menjadi gesture dan
business act (Jalidu, 2010:45).
 Bahasa tubuh harus kita pahami berdasarkan penggolongan
tertentu, yakni berdasarkan jenis kelamin, usia, berdasarkan
latar profesi atau aktivitas sehari-hari. (Jalidu, 2010: 46-48).
 Bahasa tubuh memang sangat kompleks dan rumit. Bahasa
tubuh bukan sekedar menggelengkan kepala sebagai tanda
menolak, mengangguk sebagai tanda mengiyakan, atau
tersenyum sebagai tanda suka atau bahagia. Bahasa tubuh
adalah segala gerak-gerik tubuh kita yang menandakan
sesuatu. Bahasa tubuh bisa dipilih menjadi gesture dan
business act (Jalidu, 2010:45).
 Bahasa tulis merupakan kendaraan angkut untuk
menyampaikan gagasan kepada pembaca. Untuk itu, seorang
penulis perlu memiliki perbendaharaan kata (Gie, 2002:5).
 Bahasa yang dipadatkan berkekuatan gaib. Pemadatan
bahasa berarti penghematan unsur-unsur bahasa sebuah puisi.
Kata-kata yang tidak berfungsi benar mendukung makna
akan dihilangkan oleh penyair, dalam menuliskan baris-baris
puisinya menempati dengan setiap aturan penggunaan tanda
baca seperti dalam prosa (Suharianto, 2005:35).
 Bahasa/Adapun kemampuan bahasa pokok atau keterampilan
berbahasa dalam kurikulum di sekolah mencakup empat segi,
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yaitu: 1) Keterampilan menyimak/mendengarkan (Listening
Skills); 2) Keterampilan berbicara; 3) Keterampilan
membaca; 4) Keterampilan Menulis (Tarigan, 1979:1).
Bahasa/Penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan
suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog
yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara
sesama tokoh (Kosasih, 2012:71).
Bahasa/Siswa perlu memiliki dua bekal, yakni bekal
kelancaran perangkat kebahasaan dan bekal penguasaan kata
kalimat, paragraf, dan gaya. Kelancaran perangkat
kebahasaan
mencakup
kelancaran
penghurupan,
peerangkaan, perlambangan, pengejaan, dan tanda baca.
Sedangkan penguasaan kata, kalimat, paragraf dan gaya
mencakup penerapan aspek pemilihan kata dan istilah,
penataan kalimat,pengefektifan paragraf, penumbuhan gaya
(Rivai, 1997:12-35).
Berbahasa adalah aktivitas sosial. Seperti aktivitas sosial
lainnya, kegiatan bahasa bisa terwujud apabila manusia
terlibat di dalamnya. Di dalam berbicara, pembicara dan
lawan bicara sama-sama menyadari bahwa ada kaidahkaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya,
dan interpretasi-interpretasinya terhadap tindakan dan ucapan
lawan bicaranya. Setiap peserta tindak ucap bertanggung
jawab terhadap tindakan dan penyimpangan terhadap kaidah
kebahasaan di dalam interaksi sosial itu (Alan dalam Wijana,
2004:28).
Berbicara adalah bagian dalam komunikasi lisan (Tarigan,
1992:138).
Berbicara adalah bercakap, berbahasa, mengutarakan isi
pikiran, melisankan sesuatu yang dimaksudkan (KBBI,
2007:165).
Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi
artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan
serta menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan.
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Berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat
didengar (audible) dan yang kelihatan (visible) yang
memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh
manusia demi maksud dan tujuan gagasan-gagasan atau ide
yang dikombinasikan (Tarigan, 1998:15).
Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyian
artikulasi
atau
mengucapkan
kata-kata
untuk
mengekspresikan, menyatakan pesan, pikiran, gagasan, dan
perasaan (Arsjad dan Mukti US, 1991:17).
Berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui
bahasa lisan (Tarigan, 1992:138).
Berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan
gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak
(Mulgrave dalam Tarigan, 1983:15).
Berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan
gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak
(Mulgrave, 1954:3-4).
Berbicara adalah tingkah laku, karena dalam berbicara
tersirat juga kepribadian pembicara (Tarigan, 1992:150).
Berbicara berdasarkan jumlah pendengarnya dapat
digolongkan menjadi tiga antara lain: 1) Berbicara antar
pribadi. Berbicara antar pribadi terjadi jika orang
membicarakan sesuatu. Suasana pembicaraannya dapat
bersifat serius atau santai bergantung kepada masalah yang
diperbincangkan. 2) Berbicara dalam kelompok kecil.
Pembicaraan seperti ini terjadi antara pembicara dengan
sekelompok kecil pendengar (3 – 5 orang). Dalam kegiatan
pembelajaran, kelompok kecil merupakan sarana untuk
melatih siswa mengungkapkan pendapatnya secara lisan,
terutama untuk melatih siswa yang jarang berbicara. Suasana
dalam kelompok kecil lebih memungkinkan siswa berani
berbicara. 3) Berbicara dalam kelompok besar. Jenis
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berbicara seperti ini terjadi bila pembicara menghadapi
pendengar yang berjumlah besar. Jika jenis berbicara seperti
ini terjadi di ruang kelas, pendengar berkesempatan untuk
bertanya atau berkomentar tentang isi pembicaraan yang
disampaikan pembicara (Santosa, 2003:28–29).
Berbicara dalam situasi formal, tidaklah semudah yang
dibayangkan. Walaupun secara alamiah setiap orang mampu
berbicara, tetapi berbicara secara formal atau dalam situasi
formal sering menimbulkan kegugupan sehingga gagasan
yang dikemukakan tidak teratur (Arsyad dan Mukti,
1988:23).
Berbicara dapat pula diartikan sebagai kemampuan
mengungkapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan
atau menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan secara
lisan (Brown G & G Yule, 1983:2).
Berbicara merupakan bentuk komunikasi antar persona yang
paling unik, paling tua, dan sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat. Paling unik karena menyangkut berbagai
masalah yang sangat kompleks (Sujanto, 1988:189).
Berbicara merupakan bentuk komunikasi antar persona yang
paling unik, paling tua, dan sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat (Sujanto, 1988:189).
Berbicara merupakan instrument yang mengungkapkan
kepada penyimak hampir-hampir secara langsung apakah
sang pembicara memahami atau tidak, baik bahan
pembicaraannya maupun para penyimaknya; apakah dia
bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak,
pada saat dia mengkomunikasikan gagasan-gagasannya; dan
apakah dia waspada serta antusias atau tidak (Mulgrave,
1954:3-4).
Berbicara merupakan kegiatan pembicara merencanakan dan
melaksanakan tuturan atau ujaran secara lisan dengan
memanfaatkan lambang-lambang fonetis untuk mencapai
tujuan atau keperluan tertentu, misalnya mengungkapkan
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suatu gagasan, mengemukakan suatu pikiran, dan
mengekspresikan perasaan. Adapun berdasarkan produknya,
berbicara adalah pengiriman pesan tertentu dari seorang
pembicara kepada kepada pendengar. Jadi, berbicara pada
hakikatnya adalah produksi bahasa lisan yang yang
dilakukan oleh seseorang pembicara kepada pendengar untuk
mencapai tujuan tertentu (Tarigan, 2008:15)
Berbicara merupakan kemampuan berbahasa yang bersifat
sosial (Vallete, 1977:119).
Berbicara merupakan suatu aktivitas komunikasi yang
penting dalam kehidupan manusi normal. Dengan bicara
maka manusia dapat saling berkomunikasi, menyatakan
pendapat, menyampaiakan maksud dan pesan, serta
mengungkapkan perasaan (Kusuma, 2008:18).
Berbicara merupakan suatu proses penyampaian informasi,
idea tau gagasan dari pendengar sabagai komunikan
(Nuraeni, 2002:87).
Berbicara
sesungguhnya
merupakan
kemampuan
menyampaikan pesan melalui bahasa lisan (Widdowson,
1978:59).
Berbicara
sesungguhnya
merupakan
kemampuan
menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Berbicara dapat
pula diartikan sebagai kemampuan mengungkapkan bunyibunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan
pikiran, gagasan, atau perasaan secara lisan (Widdowson,
1978:59).
Berbicara/Ada bebepara hal sebagai berikut penyebab
munculnya kecemasan berbicara: 1) Tidak tahu apa yang
harus dilakukan, tidak tahu bagaimana memulai
pembicaraan, ia menghadapi sejumlah ketidakpastian. 2)
Menghadapi penilaian khawatir ditertawakan, takut
dikatakan tolol atau kurang wawasan dan sebagainya. 3)
Berhadapan dengan situasi yang asing dan ia tidak siap
(Priyono, 2001:17).
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 Berbicara/Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan
sesorang untuk dapat menjadi pembicara yang baik. Faktorfaktor tersebut adalah faktor kebahasaan dan non kebahasaan
(Arsyad dan Mukti, 1988:17-21).
 Berbicara/Agar dapat mengungkapkan gagasan, perasaan,
dan pikiran secara tepat, dalam berbahasa baik lisan maupun
tulis, pemakai bahasa hendaknya dapat memenuhi beberapa
kriteria dalam pemilihan kata, yaitu ketepatan, kecermatan,
dan keserasian. Pilihan kata adalah hasil dari proses atau
tindakan tersebut (Mustakim, 1994:41).
 Berbicara/Agar orang dapat berbicara efektif ada sejumlah
prinsip yang harus dikuasai. Prinsip tersebut adalah: 1)
prinsip motivasi dan minat, 2) prinsip perhatian, 3) prinsip
keindahan, 4) prinsip pengertian, 5) prinsip moral dan, 6)
prinsip kegunaan. (Andayani, 2002:13),
 Berbicara/Beberapa prinsip umum yang mendasari kegiatan
berbicara antara lain: 1) Membutuhkan paling sedikit dua
orang. 2) Mempergunakan suatu sandi linguistik yang
dipahami bersama. 3) Menerima atau mengakui suatu daerah
referensi umum. 4) Merupakan suatu pertukaran antara
partisipan. 5) Menghubungkan setiap pembicara dengan yang
lainnya dan kepada lingkungannya dengan segera. 6)
Berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. 7) Hanya
melibatkan aparat atau perlengkapan yang berhubungan
dengan suara/bunyi bahasa dan pendengarannya (vocal and
auditory appartus). 8) Secara tidak pandang bulu
menghadapi serta memperlakukan apa yang nyata dan apa
yang diterima sebagai dalil (Brooks, (1964:30-31) dalam
Tarigan, 2008:17-18).
 Berbicara/Berkenaan dengan faktor lawan bicara, hal-hal
yang perlu diperhatikan adalah: 1) siapa lawan bicara, 2)
bagaimana kedudukan atau status sosialnya, 3) seberapa
dekat hubungan pembicara dan lawan bicara (akrab atau
tidak akrab) (Mustakim, 1994:56).
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 Berbicara/Bila seorang pembicara lancar berbicara maka
akan
memudahkan
pendengar
menangkap
isi
pembicaraannya. Seringkali pembicara terputus-putus dan
diselipkan bunyi-bunyi tertentu misalnya ee, oo, aa, dan
sebagainya (Arsyad dan Mukti, 1988:21).
 Berbicara/Dalam kegiatan berbicara diperlukan penguasaan
lambang-lambang
bunyi
baik
untuk
keperluan
menyampaikan maupun menerima gagasan. Berbicara adalah
kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata
untuk mengekpresikan, menyatakan serta menyampaikan
pikiran, gagasan, dan perasaan (Tarigan, 1983:15).
 Berbicara/Dalam standar kompetensi mata pelajaran bahasa
dan sastra Indonesia untuk SMP atau MTs kelas VII aspek
berbicara menyatakan bahwa siswa mampu menceritakan
kembali cerita anak yang dibaca (Depdiknas, 2006:4).
 Berbicara/Dari sikap wajar pembicara sudah dapat
menunjukkan otoritas dan integritas dirinya. Sikap ini sangat
banyak ditentukan oleh situasi, tempat dan penguasaan
materi. Sikap ini memerlukan latihan, kalau sudah terbiasa
lama kelamaan rasa gugup akan hilang dan akan timbul sikap
tenang dan wajar ( Arsyad dan Mukti 1988: 20)
 Berbicara/Dengan niat yang sungguh-sungguh untuk
menghargai lawan bicara secara positif dan tanpa syarat,
menghargai, dan mendengarkan dengan baik apa yang ingin
dia katakan sebelum kita memulai percakapan, maka aka
nada kemungkinan yang lebih besar bahwa interaksi yang
kemudian terjadi akan menjadi produktif, menyenangkan dan
memuaskan bagi semua pihak yang terkait (Kusuma,
2008:24).
 Berbicara/Faktor-faktor dalam berbicara seperti: 1)
Pembicara. 2) Pembicaraan. 3) Penyimak. 4) Media. 5)
Sarana (penunjang). 6) Interaksi (Tarigan, 1992:138).
 Berbicara/Gagasan demi gagasan haruslah berhubungan
dengan logis. Proses berpikir untuk sampai pada suatu
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kesimpulan haruslah logis. Hal ini berarti hubungan dalam
kalimat-kalimat harus logis dan berhubungan dengan topik
pembicaraan (Arsyad dan Mukti, 1988:21).
Berbicara/Gerak-gerik yang tepat bisa meningkatkan
keefektifan berbicara. Hal ini dapat menghidupkan
komunikasi, artinya tidak kaku. Tetapi jangan menggunakan
gerak-gerik yang berlebihan, kerena bisa saja menjadikan
pesan kurang dipahami (Arsyad dan Mukti, 1988:21).
Berbicara/Hampir kebanyakan orang yang berbicara di depan
umum pasti pernah mengalami ketakutan. Rasa gelisah
adalah sebagian refleksi dari ketakutan tersebut. Beberapa
penyebab ketakutan yang signifikan ketika berbicara di
depan umum adalah: 1) takut akan gagal; 2) tidak ada rasa
percaya diri; 3) traumatis; 4) takut dinilai atau dihakimi; 5)
terlalu perfeksionis; 6) takut dengan orang banyak; 7)
kurangnya persiapan; 8) stress; 9) tidak tahu apa yang harus
dilakukan dan dibicarakan (Kusuma, 2008:61).
Berbicara/Hampir kebanyakan orang yang berbicara di depan
umum pasti pernah mengalami ketakutan. Rasa gelisah
adalah sebagian refleksi dari ketakutan tersebut. Beberapa
penyebab ketakutan yang signifikan ketika berbicara di
depan umum adalah: 1) takut akan gagal; 2) tidak ada rasa
percaya diri; 3) traumatis; 4) takut dinilai atau dihakimi; 5)
terlalu perfeksionis; 6) takut dengan orang banyak; 7)
kurangnya persiapan; 8) stress; 9) tidak tahu apa yang harus
dilakukan dan dibicarakan (Kusuma, 2008:61).
Berbicara/Isi pembicaraan harus sesuai dengan topik yang
telah dipersiapkan dengan mantap sebelumnya dan menarik
minat pendengar. Daya tarik suatu materi juga akan sangat
menentukan keberhasilan suatu pembicaraan (Kusuma,
2008:46).
Berbicara/Jenis-jenis berbicara dibedakan menjadi tiga
macam antara lain: 1) Persuasif (mendorong, meyakinkan,
dan bertindak) Dalam hal ini menghendaki reaksi dari
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pendengar untuk mendapatkan inspirasi atau membangkitkan
emosi untuk mendapatkan pesesuaian pendapat intelektual,
dan keyakinan bahkan tindakan dari pendengar. 2) Instruktif
(memberitahukan) Menghendaki reaksi dari pendengar
berupa reaksi yang tepat. 3) Rekreatif (menyenangkan)
(Gorys Keraf dalam Slamet, 2009:38).
Berbicara/Jika merasa sangat panik sampai-sampai tidak ada
suara yang keluar dari mulut, tariklah napas panjang,
usahakan untuk tenang sesaat. Buka mulut lebar-lebar saat
berbicara agar suara yang dihasilkan jelas (Kusuma,
2008:64).
Berbicara/Kemampuan berbicara merupakan faktor yang
sangat mempengaruhi kemahiran seseorang dalam
penyampaian informasi secara lisan (Nuraeni, 2002:87).
Berbicara/Kemampuan berbicara sebagai kemampuan
produktif lisan yang menuntut banyak hal yang harus
dikuasai oleh siswa, meliputi penguasaan aspek kebahasaan
dan nonkebahasaan (Hafi, 2000:91).
Berbicara/Kesusaian penekanan, nada, sendi dan durasi
merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. Bahkan
bisa jadi penentu keberhasilan berbicara. Masalah yang tidak
menarik jika dibicarakan dengan tekanan, nada, sendi, dan
durasi yang sesuai, akan menyebabkan masalahnya menjadi
menarik (Maidar, 1988:19).
Berbicara/Ketepatan sasaran pembicaraan ini menyangkut
pemakaian kalimat. Seorang pembicara harus mampu
menyusun kalimat efektif, kalimat yang mengenai sasaran
sehingga mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan
kesan atau menimbulkan akibat. Kalimat yang efektif
memilih keterampilan atau menimbulkan kembali gagasangagasan pada pikiran pendengar. Kalimat efektif mempunyai
ciri-ciri keutuhan, kesatuan gagasan, perpautan, pemusatan,
perhatian, dan kehematan (Arsyad dan Mukti, 1998:19)
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 Berbicara/Ketepatan ucapan dalam berbicara tentunya
berkaitan dengan artikulasi Setiap orang memiliki gaya
bicara (idiolek) yang berbeda. Namun ketepatan artikulasi
tetap perlu diperhatikan. Pengucapan bunyi atau artikulasi
dianggap salah kalau menyimpang terlalu jauh dari ragam
bahasa lisan. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh bahasa
ibu/daerah, pengaruh bahasa asing dan atau fisik produksi
bahasa yang tidak sempurna (Maidar,1988:18)
 Berbicara/Ketika berbicara jangan memandang hanya kepada
satu titik biarkan mata menjelajah kemana-mana untuk
mengetahui intensitas ketertarikan audiens (Sulanjari,
2010:32).
 Berbicara/Konsep
dasar
berbicara
sebagai
sarana
berkomunikasi mencakup sembilan hal, yakni: 1) Berbicara
dan menyimak adalah dua kegiatan resiprokal, 2) Berbicara
adalah proses individu berkomunikasi, 3) Berbicara adalah
ekspresi kreatif, 4) Berbicara adalah tingkah laku, 5)
Berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari, 6) Berbicara
dipengaruhi kekayaan pengalaman, 7) Berbicara sarana
memperluas cakrawala, 8) Kemampuan linguistik dan
lingkungan berkaitan erat, dan 9) Berbicara adalah pancaran
pribadi (Tarigan, 1992:143).
 Berbicara/Meskipun pentingnya dan kerapuhan, berbicara itu
sampai saat ini sebagian besar diabaikan di sekolah-sekolah
dan universitas, terutama untuk alasan-alasan logistik dan
program, seperti penekanan pada tata bahasa dan budaya dan
tidak menyenangkan rasio guru-murid. Berbicara juga absen
dari pengujian karena kesulitan dalam mengevaluasi secara
objektif dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tes
berbicara (Clifford, 1987:1-10).
 Berbicara/Pada dasarnya berbicara mempunyai tiga tujuan
umum yaitu: 1) memberitahukan dan melaporkan (to
inform); 2) menjamu dan menghibur (to entertain); 3)
membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan (to
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persuade). Gabungan atau campuran dari maksud-maksud
itupun mungkin saja terjadi. Suatu pembicaraan misalnya
mungkin saja merupakan gabungan dari melaporkan dan
menjamu begitu pula mungkin sekaligus menghibur dan
meyakinkan (Ochs and Winker, 1979:9 dalam Tarigan,
2008:16-17).
Berbicara/Pengetahuan mengenai ilmu atau teori berbicara
akan sangat bermanfaat dalam menunjang kemahiran serta
keberhasilan seni atau praktik berbicara. Itulah sebabnya
diperlukan pendidikan berbicara (speech education)
(Tarigan, 1983:21).
Berbicara/Salah satu keterampilan berbahasa diantaranya
adalah kemampuan berbicara (Muchlisoh, 1993:31).
Berbicara/Seorang pembicara harus membiasakan diri
mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan
bunyi-bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan
perhatian pendengar. Hal ini akan mengganggu keefektifan
berbicara. Pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang kurang tepat
atau cacat akan menimbulkan kebosanan, kurang
menyenangkan, kurang menarik atau setidaknya dapat
mengalihkan perhatian pendengar (Arsyad dan Mukti,
1998:17).
Berbicara/That conversing more than just uttering of voices
or words. The conversing is an appliance to communicate the
idea compiled and also developed as according to
requirement of the listener or audience. The converse is the
speaker comprehend or do not, its discussion material
goodness and also all audience; what is he take coolly
adaptable and or not, at the time of the communicate its
ideas, and what is he alert enthusiastic and or not (Mulgrave,
1954: 3-4).
Berbicara/Topik yang akan dibicarakan harus dipelajari
dengan benar. Semakin dalam pemahaman terhadap topik,
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maka kepercayaan diri akan semakin besar, dan akan
semakin mantap dalam berbicara (Kusuma, 2008:64).
Berbicara/Tujuan berbicara dapat dibedakan atas lima
golongan, yakni untuk: 1) Menghibur. 2) Menginformasikan.
3) Menstimulasikan. 4) Meyakinkan. 5) Menggerakkan
(Tarigan, 1992:138).
Berbicara/Tujuan pengajaran berbicara adalah sebagai
berikut: 1) Siswa mampu menggunakan alat bicara secara
tepat dan sempurna, baik volume maupun warna suara. 2)
Siswa terlatih menggunakan bahasa Indonesia secara aktif
sehingga mampu berkomunikasi dengan baik dalam
kegiatankegiatan formal. 3) Mampu berbicara dengan
mudah, lancar, dan fasih. 4) Siswa dapat berbicara menurut
sopan santun yang berlaku. 5) Siswa dapat melafalkan kata
dan mengucapkan kalimat dengan intonasi yang betul. 6)
Siswa terbiasa mengeluarkan pendapat secara lisan dalam
berbagai situasi. 7) Membantu pembentukan pendengaran
yang kritis (Semi, 1993:99).
Berbicara/Tuturan sebagai kalimat atau bagian kalimat yang
dilisankan. Maksudnya tuturan adalah pemakaian satuan
bahasa seperti kalimat, sebuah kata oleh seorang penutur
tertentu pada situasi tertentu (Kridalaksana, 1993:222).
Bercerita adalah menyampaikan cerita kepada pendengar
atau membacakan cerita bagi mereka (Majid, 2002:9).
Bercerita adalah suatu kegiatan yang disampaikan pencerita
kepada siswanya, ayah ibu kepada anak-anaknya, juru
bercerita kepada pendengarnya. Ada dua pihak yang terlibat
dalam sebuah aktivitas bercerita, yaitu pencerita dan
pendengar (Subyantoro, 2007:14).
Bercerita merupakan suatu seni yang alami sebelum menjadi
sebuah keahlian (Subyantoro, 2007:14).
Bercerita/Dengan bercerita anak akan bisa dan terbiasa serta
berani mengungkapkan pendapatnya. Sementara itu, orang
tua akan lebih dapat memahami apa saja yang dipikirkan atau
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yang diiinginkan anak. Melalui keguatan bercerita dapat
meningkatkan interaksi dengan anak dan menjadikan suasana
menjadi lebih akrab (Agus, 2009:54).
 Bercerita/Adapun hal-hal yang diperhatikan saat bercerita
adalah: 1) Tempat bercerita, bercerita tidak selalu dilakukan
di dalam ruangan, tetapi boleh juga di luar ruangan yang
dianggap baik oleh pencerita agar anak bisa duduk dan
mendengarkan cerita; 2) posisi duduk, sebelum cerita
dimulai, pendengar dalam posisi duduk santai tetapi
terkendali, posisi duduk pencerita juga harus diperhatikan
agar tidak terkesan monoton dan menarik perhatian
pendengar; 3) bahasa cerita, pencerita menggunakan bahasa
yang dekat dengan bahasa pendengar sehingga pendengar
dengan mudah memahami isi cerita yang telah diceritakan
oleh pencerita; 4) intonasi pencerita, perubahan naik
turunnya cerita harus sesuai dengan peristiwa dalam cerita,
intonasi harus diatur agar cerita yang disampaikan dapat
menarik; 5) pemunculan tokoh-tokoh, dalam bercerita
pencerita harus dapat menggambarkan setiap tokoh dengan
gambaran yang sesungguhnya, dan memperlihatkan
karakternya seperti dalam cerita; 6) penampakan emosi, saat
bercerita pencerita harus dapat menampakkan keadaan jiwa
dan emosi para tokohnya dengan memberi gambaran kepada
pendengar seolah-olah hal itu adalah emosi pencerita sendiri;
7) peniruan suara, pencerita diharapkan dapat menirukan
suara sesuai dengan cerita, agar cerita lebih menarik dan
tidak monoton; 8) penguasaan terhadap siswa yang tidak
serius, perhatian siswa di tengah cerita haruslah dibangkitkan
sehingga mereka bisa mendengarkan cerita dengan senang
hati dan berkesan; 9) menghindari ucapan spontan,
mengucapkan kata yang tidak perlu harus dihindari pada saat
bercerita, karena bisa memutuskan rangkaian peristiwa
dalam cerita (Majid, 2001:45).
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 Bercerita/Dengan bercerita anak akan bisa dan terbiasa serta
berani mengungkapkan pendapatnya. Sementara itu, orang
tua akan lebih dapat memahami apa saja yang dipikirkan atau
yang diiinginkan anak. Melalui keguatan bercerita dapat
meningkatkan interaksi dengan anak dan menjadikan suasana
menjadi lebih akrab (Agus, 2009:54).
 Bercerita/Manfaat kegiatan bercerita ada lima, yaitu
mengembangkan daya imajinasi, kreativitas, dan kemampuan
berpikir abstrak anak, menjalin interaksi, melatih kecerdasan
emosi dan kepekaan sosial, meningkatkan serta menunjang
perkembangan moral, dan menanamkan motivasi dan proses
identifikasi yang positif (Agus, 2009:52-57).
 Bercerita/Melalui aktivitas bercerita atau membacakan buku
cerita kepada anak, akan tercipta suatu perubahan. Anakanak dapat meniru keteladanan dari cerita-cerita yang
disampaikan. Oleh karena itu, penokohan dalam sebuah
cerita sangatlah diperlukan unutuk menanamkan motifasi
berprestasi dalam berbuat baik (Agus, 2009:57).
 Bercerita/Melalui
cerita,
emosi
anak
seolah-olah
dipermainkan. Rasa sedih, takut, cemas, simpati, empati, dan
berbagai jenis perasaan yang lain dibangkitkan. Hal ini akan
berdampak positif untuk mengasah anak mengelola
perasaannya, yaitu untuk tidak selalu larut dalam satu
perasaan saja secara berlebihan (Agus, 2009:55).
 Bercerita/Yang perlu diperhatikan dalam bercerita, yaitu: 1)
Tempat bercerita, bercerita tidak selalu dilakukan di dalam
ruangan, tetapi boleh juga di luar ruangan yang dianggap
baik oleh pencerita agar anak bisa duduk dan mendengarkan
cerita; 2) posisi duduk, sebelum cerita dimulai, pendengar
dalam posisi duduk santai tetapi terkendali, posisi duduk
pencerita juga harus diperhatikan agar tidak terkesan
monoton dan menarik perhatian pendengar; 3) bahasa cerita,
pencerita menggunakan bahasa yang dekat dengan bahasa
pendengar sehingga pendengar dengan mudah memahami isi
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cerita yang telah diceritakan oleh pencerita; 4) intonasi
pencerita, perubahan naik turunnya cerita harus sesuai
dengan peristiwa dalam cerita, intonasi harus diatur agar
cerita yang disampaikan dapat menarik; 5) pemunculan
tokoh-tokoh, dalam bercerita pencerita harus dapat
menggambarkan setiap tokoh dengan gambaran yang
sesungguhnya, dan memperlihatkan karakternya seperti
dalam cerita; 6) penampakan emosi, saat bercerita pencerita
harus dapat menampakkan keadaan jiwa dan emosi para
tokohnya dengan memberi gambaran kepada pendengar
seolah-olah hal itu adalah emosi pencerita sendiri; 7)
peniruan suara, pencerita diharapkan dapat menirukan suara
sesuai dengan cerita, agar cerita lebih menarik dan tidak
monoton; 8) penguasaan terhadap siswa yang tidak serius,
perhatian siswa di tengah cerita haruslah dibangkitkan
sehingga mereka bisa mendengarkan cerita dengan senang
hati dan berkesan; 9) menghindari ucapan spontan,
mengucapkan kata yang tidak perlu harus dihindari pada saat
bercerita, karena bisa memutuskan rangkaian peristiwa
dalam cerita Majid, 2001:47-54).
Berita adalah laporan pertama dari kejadian yang penting
sehingga dapat menarik kepentingan umum (Hepwood dalam
Harahap, 2006:3).
Berita adalah laporan tercepat tentang suatu peristiwa, opini,
kecenderungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting
(Charnely dan Neal dalam Sudarman, 2008:75).
Berita adalah sebuah informasi yang baru tentang suatu
peristiwa yang penting dan menarik perhatian serta minat
pendengar (Maessenner dalam Masduki, 2006:10).
Berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai
terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum
dan baru saja terjadi (Djuraid, 2005:11).
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 Berita adalah suatu yang baru dan penting yang dapat
memberika dampak dalam kehidupan manusia (Morris
dikutip Harahap, 2006:3).
 Berita berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi 8 macam,
antara lain: 1) Straight news report adalah laporan langsung
mengenai suatu peristiwa. 2) Depth news report merupakan
laporan yang sedikit berbeda dengan straight news report.
Jenis laporan ini memerlukan pengalihan informasi, bukan
opini reporter. 3) Comprehensive news merupakan laporan
tentang fakta yang bersifat menyeluruh, sesungguhnya
merupakan jawaban terhadap kritik sekaligus kelemahan
yang terdapat dalam berita langsung (straight news). 4)
Interpretative report lebih dari sekadar straight news dan
depth news. Berita interpretatif biasanya memfokuskan
sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peritiwa kontroversial.
Namun demikian, fokus laporan beritanya masih berbicara
mengenai fakta yang terbukti bukan opini. 5) Feature story
berbeda dengan straight news, depth news, atau
interpretative news. Dalam laporan-laporan berita tersebut,
reporter menyajikan informasi yang penting bagi para
pembaca. Sedangkan dalam feature, penilis mencari fakta
untuk menarik perhatian pembacanya. Penulisan feature
menyajikan
suatu
pengalaman
pembaca
(reading
experiences) yang lebih bergantung pada gaya (style)
penulisan dan humor daripada pentingnya informasi yang
disajikan. 6) Depth reporting adalah pelaporan jurnalistink
yang bersifat mendalam, tajam, lengkap dan utuh tentang
suatu peristiwa fenomenal dan aktual. 7) Investigative
reporting berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan
laporan interpretatif. Berita jenis ini biasanya memusatkan
pada sejumlah masalah dan kontroversi. 8) Editorial writing
adalah pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang
pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini
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yang menafsirkan berita-berita yang penting dan
mempengaruhi pendapat umum (Sumadiria, 2006:69-71).
Berita merupakan sebuah informasi yang penting dan
menarik perhatian serta minat khalayak pendengar (Rahmat,
2000:64).
Berita/Di dalam berita terdapat enam unsur berita, yaitu apa
(what), siapa (who), dimana (where), kapan (when), mengapa
(why), dan bagaimana (how). Berikut penjelasannya: 1) Apa
(what), yaitu apa yang terjadi. Peristiwa atau kejadian apa
yang sedang terjadi dalam berita. 2) Siapa (who), yaitu siapa
pelaku kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam berita. 3)
Dimana (where), yaitu dimana peristiwa atau kejadian berita
yang sedang berlangsung. 4) Kapan (when), yaitu kapan
peristiwa atau kejadian berita itu terjadi. 5) Mengapa (why),
yaitu mengapa kejadian yang ada dalam berita itu bisa
terjadi. 6) Bagaimana (how), yaitu bagaimana kejadian yang
ada dalam berita itu dapat berlangsung (Muda, 2003:56).
Berita/Jenis berita ada tiga, antara lain: 1) hard news, yaitu
berita aktual yang baru saja terjadi; 2) soft news, yaitu berita
lanjutan yang lebih bersifat laporan peristiwa tanpa terikat
waktu, lebih menekankan pada aspek human interest,
perilaku, dan tempat-tempat yang bisa mempengaruhi
banyak orang; dan 3) indept news, yaitu berita mendalam
(lebih sekadar paparan fakta permukaan) biasanya dikemas
dalam format feature, tetapi bisa pula dalam berita
bersisipan, dengan syarat penekanan isinya terletak pada
proses pendalaman kasus atau tinjauan aspek lain dalam
suatu peristiwa (Masduki, 2006:15).
Berita/Jenis berita dapat dilihat dari penyajiannya, yaitu
sebagai berikut. 1) Berita Selebaran. Berita selebaran dalam
bahasa asing disebut news bulletin. Berita bulletin adalah
berita yang disiarkan secara kilat atau cepat. 2) Berita
Majalah. Berita majalah adalah jenis berita yang
penerbitannya secara berkala dan teratur. 3) Berita
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Penerangan. Berita penerangan adalah berita yang
mengandung penjelasan lebih lanjut dari suatu berita yang
telah disiarkan, atau penjelasan yang bertitik tolak dari berita
yang sudah disajikan tetapi sangat terkait dengan waktu
(Djuroto, 2003: 38).
Berita/Struktur penulisan berita dengan struktur piramida
terbalik dianggap paling cocok dan khas untuk penulisan
berita. Piramida terbalik adalah suatu bentuk penulisan yang
memprioritaskan pemuatan informasi yang penting di depan,
kemudian yang agak penting, dan yang terakhir berita yang
kurang penting (Masduki, 2006:20).
Berita/Teknik penulisan berita dapat dilakukan dengan dua
cara, yaitu piramida dan piramida terbalik. Penulisan dengan
piramida ditulis dengan urutan: headline (judul berita), lead
(teras berita), dan body (isi berita). Penulisan dengan
konstruksi piramida terbalik ditulis dengan urutan : lead
(teras berita), yang berisi topik utama, body (isi berita), dan
yang terakhir body lagi yang berisi tentang berita yang
kurang penting (Suhandang, 2004:115-116).
Budaya lokal/Ada empat macam pembelajaran bermuatan
budaya lokal, yaitu: 1) Belajar tentang budaya, yaitu
menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. 2) Belajar
dengan budaya, terjadi pada saat budaya diperkenalkan
kepada siswa sebagai cara atau metode untuk mempelajari
pokok bahasan tertentu. 3) Belajar melalui budaya,
merupakan strategi yang memberikan kesempatan siswa
untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna
yang diciptakannya dalam suatu mata pelajaran melalui
ragam perwujudan budaya. 4) Belajar berbudaya, merupakan
bentuk mengejawantahkan budaya itu dalam perilaku nyata
sehari-hari siswa (Sutarno, 2008:7-6).
Budaya lokal/Ada tiga macam model pembelajaran berbasis
budaya lokal, yaitu: 1) Model pembelajaran berbasis budaya
melalui permainan tradisional dan lagu-lagu daerah. 2)
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Model pembelajaran berbasis budaya melaui cerita rakyat. 3)
Model pembelajaran berbasis budaya melalui penggunaan
alat-alat taradisional (Sutarno, 2008:7-10).

38 | Dr. Drs. Rulam Ahmadi, M.Pd.

Ensiklopedi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia


 Cerita adalah narasi pribadi setiap orang, dan setiap orang
suka menjadi bagian suatu peristiwa, bagian dari satu
peristiwa, bagian dari satu cerita, dan menjadi bagian dari
sebuah cerita adalah hakikat cerita (Subyantoro, 2007:9).
 Cerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan kepada
orang lain, baik berasal dari kejadian nyata (non-fiksi)
ataupun tidak nyata (fiksi). Kata cerita satu makna dengan
kisah, babad, stori, riwayat, berita, atau kabar (Bimo,
2011:20).
 Cerita adalah salah satu bentuk sastra yang bisa dibaca atau
didengar oleh orang yang tidak bisa membaca. Cerita dapat
berbentuk tulisan maupun tuturan yang disampaikan secara
lisan (Subyantoro, 2007:10).
 Cerita adalah tuturan yang membentangkan bagaimana
terjadinya suatu hal (peristiwa, kejadian, dan sebagainya);
karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman atau
penderitaan orang, kejadian dan sebagainya (baik dengan
sungguh-sungguh maupun hanya rekaan belaka) (KBBI,
2007:210).
 Cerita anak adalah karya sastra anak yang berupa prosa yang
mengisahkan peristiwa atau pengalaman berdasarkan urutan
waktu yang benar dialami oleh seseorang atau dapat juga
berupa rekaan atau imajinasi yang mengisahkan seputar
dunia anak-anak (Nurgiyantoro, 2005:217).
 Cerita anak merupakan salah satu karya sastra dalam bentuk
prosa. Adapun unsur-unsur cerita anak terdiri atas: tokoh,
alur atau plot, latar atau setting, tema, amanat, sudut pandang
39 | Dr. Drs. Rulam Ahmadi, M.Pd.

Ensiklopedi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia











atau point of view, dan stile atau nada. Cerita anak-anak
biasanya bersifat edukatif, artinya ada nilai pendidikan yang
ingin disampaikan pengarang kepada para pembaca
(Nurgiyantoro, 2005: 222).
Cerita anak-anak adalah media seni, yang mempunyai ciriciri tersendiri sesuai dengan selera penikmatnya (Sugihastuti,
1996:70).
Cerita anak-anak sebagai cerita sederhana yang kompleks.
Keserdehanaannya ditandai oleh syarat wacananya yang
baku dan berkualitas tinggi, namun tidak ruwet, sehingga
komunikatif (Rampan dalam Subyantoro, 2007:10).
Cerita berangkai bertujuan agar siswa dapat melanjutkan
cerita yang disampaikan oleh temannya dengan tepat dan
dalam lingkup topik yang sama (Suyatno, 2004:121).
Cerita fiksi adalah wacana yang dibangun oleh beberapa
unsur. Unsur-unsur itu membangun suatu kesatuan,
kebulatan kesatuan dan regulasi diri atau membangun sebuah
struktur. Unsur-unsur itu bersifat fungsional, artinya dicipta
pengarang untuk mendukung maksud secara keseluruhan dan
maknanya ditentukan oleh keseluruhan cerita itu (Waluyo,
2002:136).
Cerita mendorong perkembangan moral pada anak karena
beberapa sebab. Pertama, mengahadapkan anak pada situasi
yang sedapat mungkin mirip dengan yang dihadapi anak
dalam kehidupan. Kedua, cerita dapat memancing ank
menganilisis sesuatu. Ketiga, cerita mendorong anak untuk
menelaah
perasaannya
sendiri.
Keempat,
cerita
mengembangkan rasa konsiderasi (Musfiroh, 2008:81).
Cerita merupakan salah satu bentuk sastra yang memiliki
keindahan dan kenikmatan tersendiri. Akan menyenangkan
bagi anak-anak maupun orang dewasa, jika pengarang,
pendongeng, dan penyimaknya sama-sama baik. Cerita
adalah salah satu bentuk sastra yang bisa dibaca atau hanya
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didengar oleh orang yang tidak bisa membaca (Majid,
2008:8).
Cerita pendek dibedakan menjadi dua. Yang pertama, cerita
pendek yang termasuk golongan yang biasa disebut quality
stories atau cerita yang mempunyai harga kesusasteraan.
Quality stories yang mempunyai harga kesusasteraan adalah
pekerjaan yang lebih sungguh-sungguh dari pengarangpengarang yang tidak mengingat apakah karangannya akan
dibayar orang atau tidak. Yang kedua, cerita pendek yang
disebut dengan commercial (atau craft) stories, yaitu cerita
yang dijual untuk mencari uang (Lubis, 1981:14).
Cerita pendek pertama kali muncul di Amerika Serikat pada
abad XIX dan kemudian dipopulerkan oleh Edgar Allan Poe
dan Nathaniel Hawthorne (Hartoko, 1986:132).
Cerita rakyat dapat dibagi menjadi tiga golongan besar,
yaitu: 1) mite (myth), 2) legenda (legend), dan 3) dongeng
(Folktale). Dongeng adalah cerita prosa rakyat yang tidak
dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita dan
dongeng tidak terikat oleh waktu maupun tempat (Wiliam R.
Bascom dalam Danandjaja, 1986:85).
Cerita yaitu: 1) tuturan yang membentangkan bagaimana
terjadinya suatu hal (peristiwa, kejadian, dsb); 2) karangan
yang menentukan perbuatan, pengalaman atau penderitaan
orang, kejadian, dsb; 3) lakon yang diwujudkan atau
dipertunjukkan dalam gambar hidup (sandiwara, wayang,
dsb) (KBBI, 2007:210).
Cerita/Ada empat kriteria cerita yang baik untuk anak, yaitu
bahasa yang dipakai mudah dicerna, logika cerita, tema
cerita yang sesuai, dan muatan cerita (Hana, 2011:37-47).
Cerita/Anak-anak membutuhkan penyaluran imajinasi dan
fantasi tentang berbagai hal yang selalu muncul dalam
pikiran anak. Imajinasi anak membutuhkan penyaluran, salah
satu tempat yang tepat adalah cerita (Musfiroh, 2008:83).
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 Cerita/Dalam sebuah cerita alur merupakan urutan kejadian
yang memperlihatkan tingkah laku tokoh dalam aksinya
(Lukens dalam Nurgiyantoro, 2005:68).
 Cerita/Gagasan dalam cerita pendek harus satu kesatuan
(W.H. Hudson, dalam Waluyo, 2002:34).
 Cerita/Manfaat kegiatan bercerita ada lima, yaitu
mengembangkan daya imajinasi, kreativitas, dan kemampuan
berpikir abstrak anak, menjalin interaksi, melatih kecerdasan
emosi dan kepekaan sosial, meningkatkan serta menunjang
perkembangan moral, dan menanamkan motivasi dan proses
identifikasi yang positif (Agus, 2009:52-57).
 Cerita/Melalui aktivitas bercerita atau membacakan buku
cerita kepada anak, akan tercipta suatu perubahan. Anakanak dapat meniru keteladanan dari cerita-cerita yang
disampaikan. Oleh karena itu, penokohan dalam sebuah
cerita sangatlah diperlukan unutuk menanamkan motifasi
berprestasi dalam berbuat baik (Agus, 2009:57).
 Cerita/Melalui cerita, emosi anak seolah-olah dipermainkan.
Rasa sedih, takut, cemas, simpati, empati, dan berbagai jenis
perasaan yang lain dibangkitkan. Hal ini akan berdampak
positif untuk mengasah anak mengelola perasaannya, yaitu
untuk tidak selalu larut dalam satu perasaan saja secara
berlebihan (Agus, 2009:55).
 Cerita/Posisi pengarang dalam membawakan cerita terdiri
atas dua macam, yaitu: 1) Berperan langsung sebagai orang
pertama, sebagai tokoh yang terlihat dalam cerita yang
bersangkutan. Pengarang memakai istilah aku dalam
ceritanya, ia menjadi tokoh di dalam cerita tersebut; 2)
Hanya sebagai orang ketiga yang berperan sebagai
pengamat. Pengarang mempergunakan kata ia, dia, atau
memakai nama orang. Pengarang tidak memegang peranan
apapun (Kosasih, 2012:69).
 Cerita/Secara umum jalan cerita terbagi ke dalam lima
bagian, yaitu: 1) Pengenalan situasi cerita (exposition), dalam
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bagian ini pengarang ini memperkenalkan para tokoh,
menata adegan dan hubungan antar tokoh; 2) Pengungkapan
peristiwa (complication), dalam bagian ini disajikan
peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah,
pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para
tokohnya; 3) Menuju pada adanya konflik (rising action),
terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan,
ataupun keterlibatan bebgai situasi yang menyebabkan
bertambahnya kesukaran tokoh; 4) Puncak konflik (turning
point), bagian ini disebut juga bagian klimaks, inilah bagian
cerita yang paling besar dan mendebarkan; 5) Penyelesaian
(ending), sebagai akhir cerita yang berisi penjelasan tentang
nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa
puncak (Kosasih, 2012:63).
 Cerita/Sudut pandang mempermasalahkan siapa yang
menceritakan atau dari kacamata siapa cerita dikisahkan.
Sudut pandang mempengaruhi pengembangan cerita,
kebebasan dan keterbatasan cerita, kebebasan dan
keterbatasan cerita, dan keobjektivitasan hal-hal, yang
diceritakan. Pemilihan sudut pandang mempengaruhi
penyajian cerita dan mempengaruhi penyajian cerita dan
mempengaruhi penikmatnya, dalam hal ini anak-anak
(Musfiroh, 2008:40).
 Cerita/Unsur pembangun cerita rekaan adalah: 1) plot; 2)
pelaku; 3) dialog karakterisasi; 4) setting yang meliputi
timing dan action; 5) gaya penceritaan (style); dan 6) filsafat
hidup pengarang (W.H. Hudson dalam Waluyo, 2002:137).
 Cerpen dapat digolongkan menurut unsur-unsur fiksi yang
ditekankannya. Dari penggolongan ini muncul cerpen watak,
yaitu cerpen yang mengutamakan tokoh-tokohnya, terutama
tokoh intinya, cerpen plot ialah cerpen yang menekankan
urutan terjadinya peristiwa atau plotnya, cerpen tematis,
yakni cerpen yang menekankan pada unsur tema atau
permasalahan, cerpen suasana ialah cerpen yang menekankan
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atau mengutamakan suasana yang terjadi di dalamnya, dan
cerpen setting yaitu cerpen yang menekankan setting dan
waktu terjadinya peristiwa (Sumardjo dalam Sukadaryanto
dan Nuryatin, 2005:113).
Cerpen sesuai namanya, adalah cerita yang pendek. Akan
tetapi, berapa ukuran panjang pendek itu memang tidak ada
aturannya, tak ada satu kesepakatan di antara para pengarang
dan para ahli (Nurgiyantoro, 2007:10).
Cerpen/Batasan cerita pendek atau cerpen dari beberapa ahli
secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua. Dari
segi bentuk, ada cerpen yang ditulis hanya satu bahkan
setengah halaman folio, tetapi ada juga yang ditulis sampai
tiga puluh halaman folio, yang berarti ada cerpen yang
bentuknya memang betul-betul pendek yang termasuk dalam
term short short –story dan ada cerpen yang bentuknya
panjang termasuk dalam term long short-story. Dari segi
nilai literernya, cerpen dapat digolongkan menjadi dua.
Pertama, quality stories, yakni cerita yang memiliki nilai
atau bobot kesusastraan. Kedua, commercial (craft) stories,
yaitu cerita yang kurang atau tidak memiliki nilai
kesusastraan (Sukadaryanto dan Nuryatin, 2005:112).
Cerpen/Cerpen tergolong cerita rekaan. Istilah rekaan
terdapat kata ‗cerita‘ dan ‗rekaan‘ (Waluyo, 1988:1).
Cerpen/Panjang cerita pendek kurang lebih 10.000 kata, 30
halaman kertas folio, dibaca 10-30 menit, mempunyai
impresi tunggal, seleksi sangat ketat, kelanjutan cerita sangat
cepat (Tarigan, 1998: 170171).
Cerpen/Tentang panjangnya cerita pendek antara 1.600 kata
hingga 20.000 kata (, Ian Reid, 1977:10 dalam Waluyo
2002:34).
Ciri-ciri tulisan persuasif antara lain: 1) jelas dan tertib
yang berarti bahwa maksud dan tujuan penulis harus
dinyatakan atau dikemukakan secara terbuka, jelas dan teratur;
2) hidup dan bersemangat yang berarti bahwa penulis harus
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terampil menggunakan kata-kata yang hidup dan
bersemangat, agar dapat menyentuh perasaan, suasana,
pandangan, pikiran, selera, dan gairah pembaca; 3)
beralasan kuat yang mengandung pengertian bahwa
tulisan persuasif harus berdasar pada fakta-fakta dan
penalaran-penalaran, dan bebas dari generalisasi-generalisasi
yang hampa serta pendapat -pendapat yang tidak
mempunyai dasar dan prasangka yang tidak-tidak; dan 4)
bersifat dramatik yakni mampu menggugah perasaan
pembaca (Tarigan, 1993:108-109).
 Ciri-ciri tulisan yang baik antara lain mencerminkan
kemampuan penulis: 1) mempergunakan nada yang serasi,
2) menyusun bahan-bahan yang tersedia menjadi
keseluruhan yang utuh, 3) untuk menulis yang jelas dan tidak
samar-samar : memanfaatkan struktur kalimat, bahasa dan
contoh-contoh sehingga maknanya sesuai dengan yang
diinginkan penulis. Pembaca bisa memahami makna yang
tersirat dan tersurat, 4) untuk menulis secara meyakinkan:
menarik minat pembaca, menghindari penggunaan dan
pengulangan frase yang tidak perlu. Setiap kata haruslah
menunjang pengertian yang serasi, sesuai dengan harapan
penulis, 5) untuk mengkritik naskah tulisannya dan
memperbaikinya, untuk mewujudkan tulisan yang efektif
(Tarigan, 1994:7).
 Ciri-ciri tulisan yang baik yaitu: 1) jujur, yakni jangan coba
memalsukan ide atau gagasan, 2) jelas yakni jangan
membingungkan pembaca, 3) singkat yaitu jangan
memboroskan waktu pembaca, 4) usahakan keanekaragaman
yaitu panjang kalimat beraneka ragam, berkarya dengan
penuh kegembiraan (Mc. Mahan dan Day dalam Tarigan,
1994:35).
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 Dalam pragmatik kata tuturan ini dapat digunakan sebagai
produk suatu tindak verbal (Leech, 1983:14).
 Data atau informasi yang telah kita catat dari pengamatan
perlu diseleksi dan disusun dengan cara memilih
data/informasi yang memberikan kesan yang kuat
(Rofi‘uddin, dkk, 2001:119).
 Dekonstruksi/Pendekatan dekonstruksi dalam kajian karya
sastra bahwa dekonstruksi suatu cara membaca sebuah teks
yang menumbangkan anggapan bahwa teks itu memiliki
landasan, dalam sistem bahasa yang berlaku, untuk
menegaskan struktur, keutuhan, dan makna yang telah pasti.
Lain halnya dengan pendekatan sosiologi sastra (Abrams
dalam Tuloli, 2000:60).
 Deskripsi (pemerian) adalah wacana yang melukiskan atau
menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari
pengamatan, pengalaman, dan perasaan penulisnya (Slamet,
2008:103).
 Deskripsi adalah bentuk wacana yang menggambarkan suatu
obyek atau benda baik konkrit atau abstrak (Fananie,
1987:71).
 Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan
kata-kata suatu benda, tempat suasana, atau keadaan
(Kosasih, 2003:45).
 Deskripsi adalah ragam wacana yang melukiskan atau
menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari
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pengamatan, pengalaman dan perasaan penulisnya
(Akhadiah, 1997:114).
Deskripsi adalah semacam bentuk wacana yang berusaha
menyajikan suatu obyek atau suatu hal sedemikian rupa,
sehingga obyek itu seolah-olah berada di depan mata
kepala pembaca, seakan-akan para pembaca melihat sendiri
obyek itu (Keraf, 1995:16).
Deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan
suatu objek (berupa orang, benda, tempat, kejadian dan
sebagainya) dengan kata-kata dalam keadaan yang
sebenarnya (Rofi‘uddin, dkk, 2001:117).
Deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang memberikan
gambaran suatu peristiwa atau kejadian (Parera, 1986:3).
Deskripsi/Karangan deskripsi adalah bertalian dengan
penulisan lesan panca indera terhadap sebuah obyek (Keraf,
1997:110).
Deskripsi/Memang menulis deskripsi lebih sulit dikuasai
daripada mendengarkan, Berbicara, dan membaca. Hal itu
disebabkan kemampuan menulis deskripsi menghendaki
penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar
bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi tulisan. Baik unsur
bahasa maupun unsur isi haruslah terjalin sedemikian rupa
sehingga menghasilkan tulisan yang runtut dan padu
(Nurgiyantoro, 1988:271).
Deskripsi/Membedakan deskripsi atas deskripsi ekspositorik
(deskripsi teknis) dan deskripsi artistik (deskripsi literer,
impresionistik atau sugestif). Deskripsi ekspositorik bertujuan
menjelaskan sesuatu dengan perincian yang jelas
sebagaimana adanya tanpa menekankan unsur impresi atau
sugesti, sedangkan deskripsi artistik mengarah pada
pemberian pengalaman kepada pembaca bagaikan
berkenalan langsung dengan jalan menciptakan sugesti dan
impresi melalui keterampilan penyampaian dengan gaya
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yang memikat serta pilihan kata yang menggugah perasaan
(Semi, 1990:43).
 Deskripsi/Membedakan deskripsi menjadi 2 macam yaitu: 1)
Deskripsi Sugestif yaitu suatu bentuk tulisan yang berusaha
sebuah obyek. Penulis mengajak pembaca agar mampu
menghayati suatu obyek yang digambarkan berdasarkan
imajinasinya. 2) Deskripsi Teknis bertujuan untuk
memberikan identifikasi yang bersifat konkrit, dengan
demikian apabila pembaca berjumpa dengan obyek yang
digambarkan tersebut ia dapat mengenalinya (Fananie,
1987:72-76).
 Deskripsi/Pendekatan dalam pendeskripsian dibedakan
menjadi tiga macam, yaitu: a) Pendekatan Realistis, seorang
penulis berusaha agar deskripsi yang dibuatnya itu sesuai
dengan keadaan sebenarnya dan seobyektif mungkin. b)
Pendekatan Penulis Menurut Sikap Penulis, pada pendekatan
ini bentuk tulisan sangat tergantung pada tujuan yang ingin
dicapai, sifat obyek, serta pembaca deskripsinya. c)
Pendekatan Impresionistis, seorang penulis berusaha
menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan yang diperoleh
lebih banyak diwarnai pemikiran subyektif (Fananie,
1987:77-79).
 Deskripsi/Terdapat lima ciri-ciri dari menulis karangan
deskripsi yaitu: a) Karangan deskripsi memperlihatkan detil
atau rincian tentang objek. b) Karangan deskripsi lebih
bersifat mempengaruhi emosi dan membentuk imajinasi
pembaca. c) Karangan deskripsi umumnya menyangkut
objek yang dapat di indera oleh pancaindera sehingga
objeknya pada umumnya berupa benda, alam, warna, dan
manusia. d) Penyampaian karangan deskripsi dengan gaya
memikat dan dengan pilihan kata yang menggugah. e)
Organisasi penyajian lebih umum menggunakan susunan
ruang (Semi, 2007:66).
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 Deskripsi/Untuk mencapai deskripsi yang baik, penulis
dituntut untuk mampu memilih dan mendayagunakan katakata yang dapat memancing kesan serta citra inderawi dan
suasana batiniah pembaca. Sesuatu yang dideskripsikan
harus diujikan secara gamblang, hidup, tepat, dan
menghindari pernyataan umum yang tidak terinci (Akhadiah,
1997:731).
 Diksi atau pilihan kata mengacu pada pengertian penggunaan
kata-kata tertentu yang sengaja dipilih oleh pengarang.
Mengingat bahwa karya fiksi adalah dunia dalam kata,
komunikasi dilakukan dan ditafsirkan lewat kata-kata
tersebut tentulah melewati pertimbangan-pertimbangan
tertentu untuk memperoleh efek tertentu (Nurgiyantoro
1998:290).
 Diksi digolongkan menjadi lima, yaitu: 1) Diksi sesuai
dengan kaidah umum atau perangkat kebiasaan, yang
meliputi diksi yang tepat, saksama dan lazim. 2) Diksi
sebagai kaidah sosial pemakainya yang meliputi pilihan kata
umum, pilihan kata professional, pilihan kata dialek dan
pilihan kata sosiolog. 3) Diksi sesuai dengan ragam
pemakainya meliputi kata baku, pilihan kata formal, kata
kosultatif, pilihan kata santai, pilihan kata akrab, dan pilihan
kata rahasia. 4) Diksi dalam retorik yang meliputi bentuk
tunggal, bentuk terurai, kata tunggalfrasa, denotasi-kiasan,
metonimia, metafora, kata langsung kata berbunga, bentuk
tersurat bentuk tersirat, kata kuat, kata-kata lemah. Kata
kongkret kata abstrak. 5) Diksi sesuai dengan kaidah kata
yang meliputi denotasi-asosiasi, leksikal gramatikal, frase
ungkapan, sinonim-perangkat bersistem, kata umum-kata
khusus, kata umum istilah, kata bahasa Indonesia-kata
serapan, padanan kata terjemahan (Parera, 1991:67).
 Diksi sebagai salah satu unsur yang membangun keberadaan
puisi berarti pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair
untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan-peraasaa yang
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bergejolak dan menggejala dalam dirinya, sehingga Sayuti
mengatakan bahwa diksi merupakan esensi dalam penulisan
puisi (Sayuti, 2002:143).
Diksi/Untuk mencapai diksi yang baik seorang penulis harus
memahami lebih baik masalah kata dan maknanya, harus
tahu memperluas dan mengaktifkan kosa kata yang sesuai
dengan situasi yang dihadapi dan harus mengenali dengan
baik macam corak gaya bahasa sesuai denga tujuan penulisan
(Jabrohim, 2001:35).
Dongeng adalah cerita terutama tentang kejadian zaman
dahulu yang aneh-aneh atau cerita yang tak terjadi
(Poerwadarminto, 1985:357).
Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi
(terutama tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh)
(Sarikata Bahasa Indonesia, 1998:155).
Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi
(terutama tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh)
(Poerwadarminto, 1985:357).
Dongeng dapat meningkatkan kemampuan berbicara pada
anak (Majid, 2002:30).
Dongeng yang lucu adalah cerita yang berisikan kejadian
lucu yang terjadi pada masa lalu. Cerita dalam dongeng lucu
dibuat untuk menyenangkan atau membuat tertawa
pendengar atau pembaca (Poerwadarminto, 1985:610).
Dongeng/Jadi dongeng merupakan cerita yang dibuat tentang
hal-hal aneh yang merupakan kejadian yang tidak
sesunggguhnya terjadi. Dongeng termasuk bentuk prosa lama
(Poerwadarminto, 1985:357).
Dongeng/Kata dongeng menurut pengertian yang sempit
adalah cerita pendek kolektif kesusastraan lisan, sedangkan
pengertian dongeng dalam arti luas adalah cerita prosa rakyat
yang tidak dianggap benar-benar terjadi (Danandjaja,
1986:86).
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 Dongeng/Penyebab ketertarikan audience pada dongeng
tidak terlepas dari empat unsur penting dongeng yaitu: 1)
Alur; a) Alur adalah konstruksi mengenai sebuah deretan
peristiwa secara logis dan kronologis saling berkaitan yang
dialami oleh pelaku. b) Alur ada dua macam, yaitu alur lurus
dan alur sorot balik. Alur lurus adalah peristiwa yang disusun
mulai dari awal, tengah, yang diwujudkan dengan
pengenalan, mulai bergerak, menuju puncak dan
penyelesaian. Alur sorot balik adalah urutan peristiwa yang
dimulai dari tengah, awal, akhir atau sebaliknya. c) Alur
dapat melibatkan ketegangan, pembayangan dan peristiwa
masa lalu. Hal ini dimaksudkan untuk membangun cerita
agar peristiwa ditampilkan tidak membosankan. d) Alur
ditutup dengan ending, yaitu happy ending (bahagia) atau
sad ending (sedih). 2) Tokoh; Setiap cerita memiliki paling
sedikit satu tokoh dan biasanya ada lebih dari satu. Tokohtokohnya mungkin binatang, orang, obyek, atau makhluk
khayal. Berikut penjelasan tentang penokohan dalam
dongeng: a) Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami
peristiwa atau perlakuan dalam berbagai peristiwa yang ada
dalam cerita (Lustantini Septiningsih, 1998:16). b) Tokoh
dapat memiliki dua sifat, yaitu protogonis (karakter yang
melambangkan kebaikan, menunjukkan sikap positif dan
merupakan contoh yang layak ditiru) dan antagonis
(karakterister yang berlawanan dengan tokoh protagonis,
merupakan contoh karakter yang harus dijauhi sikap dan
perbuatannya). c) Penokohan yang dipilih dipengaruhi oleh
sifat, ciri pendidikan, hasrat, pikiran dan perasaan yang akan
diangkat oleh pengarang untuk menghidupkan dongeng. 3)
Latar (Setting); Istilah latar biasanya diartikan tempat dan
waktu terjadinya cerita. Hal tersebut sebagian benar, tetapi
latar sering berarti lebih dari itu. Di samping tempat dan
periode waktu yang sebenarnya dari suatu cerita, latar
meliputi juga cara tokoh-tokoh cerita hidup dan aspek
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kultural lingkungan. Berikut penjelasan tentang latar atau
setting: a) Latar adalah segala keterangan, petunjuk,
pengacauan yang berkaitan dengan ruang, waktu dan suasana
terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra (Lustantini
Septiningsih, 1998:44). b) Latar ada dua macam, yaitu latar
sosial (mencakup penggambaran keadaan masyarakat,
kelompok sosial dan sikapnya, adat kebisaaan, cara hidup,
maupun bahasa yang melatari peristiwa) dan latar fisik atau
material (mencakup tempat, seperti bangunan atau daerah).
c) Latar adalah cerita akan memberi warna cerita yang
ditampilkan, disamping juga memberikan informasi situasi
dan proyeksi keadaan batin para tokoh. 4) Tema; Tema cerita
merupakan konsep abstrak yang dimasukkan pengarang ke
dalam cerita yang ditulisnya. Berikut penjelasan tentang
tema: a) Tema adalah arti pusat yang terdapat dalam suatu
cerita. b) Pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh
pengarang dipengaruhi oleh pengalaman, jiwa, cita-cita dan
ide yang diwujudkan lewat tema. c) Pengarang menampilkan
sesuatu tema karena ada maksud tertentu atau pesan yang
ingin disampaikan. Maksud atau pesan yang ingin
disampaikan itu disebut amanat. Jika tema merupakan
persoalan yang diajukan, amanat merupakan pemecahan
persoalan yang melahirkan pesan-pesan (Lustantini,
1998:16).
 Drama dalam pendidikan telah bermula apabila anak-anak
Queen Victoria dan Albert mementaskan Athalia dan
beberapa cerita lain. Bermula dari sinilah dikatakan drama
telah mula digunakan untuk membantu pengajian bahasa di
sekolah-sekolah. Peranan drama dalam pendidikan begitu
signifikan berlaku pada pertengahan abad kelapan belas
(Latif 1989: 4)
 Drama dapat ditinjau dari dua segi yaitu drama sebagai karya
sastra dan drama sebagai teater (karya pementasan) (Junaedi
(1999:13)
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 Drama ialah bentuk karya fiksyen atau cereka yang
mementingkan dialog dan aksi watak. Sesebuah drama yang
lengkap ditulis dinamakan skrip (Napiah, 1984:2)
 Drama itu berbeda dengan prosa cerita dan puisi karena
drama dimaksudkan untuk dipentaskan. Pementasan itu
memberikan kepada drama sebuah penafsiran kedua. Sang
sutradara dan para pemain menafsirkan teks, sedangkan para
penonton menafsirkan versi yang telah ditafsirkan oleh para
pemain. Pembaca yang membaca teks drama tanpa
menyaksikan pementasannya mau tidak mau harus
membayangkan jalur peristiwa di atas panggung (Wiyatmi,
2006:43-44).
 Drama sebagai hasil karya dari ucapan atau pergerakan yang
ditampilkan oleh sang karakter dan yang mempunyai subjek,
aksi, pengembangan, klimaks, dan kesimpulan (Sir John
Pollock dalam Melani, dkk, 2003:95-96).
 Drama/Dalam kaitannya dengan pendidikan watak, drama
juga dapat membantu mengembangkan nilai-nilai yang ada
dalam diri peserta didik, memperkenalkan rentang kehidupan
manusia dari kebahagiaan, keberhasilan, kepuasan,
kegembiraan, cinta, ketakutan, keputusasaan, acuh tak
acuh,benci, kehancuran dan kematian. Drama juga dapat
memberikan sumbangan pada pengembangan kepribadian
yang kompleks, misalnya ketegaran hati, imajinasi, dan
kreativitas (Endraswara, 2005:192).
 Drama/Dalam pembelajaran apresiasi drama metode yang
dianut adalah pendekatan apresiasi. Artinya dalam
pengajarannya
aspek
apresiasi
dipentingkan
atau
didahulukan, baru kemudian aspek-aspek lain dikemukakan.
Jika urutan tidak dipersoalkan, maka pendekatan apresiasi
dapat diartikan bahwa porsi apresiasi harus lebih banyak
daripada porsi yang lainnya. Hal ini juga berarti, bahwa
siswa harus banyak membaca naskah drama dan menonton
pertunjukkan drama. Metode seperti ini menuntut tersedianya
53 | Dr. Drs. Rulam Ahmadi, M.Pd.

Ensiklopedi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia











naskah drama dan banyaknya pelaksanaan pementasan
drama (Waluyo, 2007:178).
Drama/Dalam pembelajaran drama (dan sastra), kiranya
memang tidak cukup diberikan pengetahuan tentang drama.
Mereka harus mampu mengapresiasi (unsur yang termasuk
afektif) dan mementaskan (psikomotorik) (Waluyo,
2001:161).
Drama/Ditinjau dari aktivitas batiniahnya, terdapat tiga
tahapan pokok dalam mengapresiasi drama, yaitu: 1)
keterlibatan jiwa sang apreisator, 2) pemahaman dan
penghargaan terhadap cara-cara penulisan yang digunakan
oleh sang penulis, dan 3) pendialogan antara hasil
pemahamannya terhadap drama yang dibaca dengan hasil
pengamatan, penghayatan, dan pemahamannya terhadap
kehidupan sekitarnya (Efendi, 2002:13-14).
Drama/Evaluasi untuk pembelajaran apresiasi drama pada
hakikatnya sama dengan evaluasi untuk pembelajaran sastra
(Waluyo, 2007:183-184).
Drama/Guru drama hendaknya mampu memperkenalkan
drama kepada siswa, kemudian membimbing apresiasi
drama, membuat mereka menyenangi, menggemari, dan
menjadikan drama sebagai salah satu bagian yang
menyenangkan dalam kehidupan mereka (Mufida, 2011:2324).
Drama/Jika kita membicarkan pementasan drama, maka kita
dapat mengarahkan ingatan pada wayang, ludruk, ketoprak,
lenong, dan film (Waluyo, 2001:2).
Drama/Kaitannya dengan pendidikan watak, drama juga
dapat membantu mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam
diri peserta didik, memperkenalkan tentang kehidupan
manusia dari kebahagiaan, keberhasilan, kepuasan,
kegembiraan, cinta, ketakutan, keputusasaan, acuh tak acuh,
benci, kehancuran dan kematian. Drama juga dapat
memberikan sumbangan pada pengembangan kepribadian
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yang kompleks, misalnya ketegaran hati, imajinasi, dan
kreativitas (Endraswara, 2005:192).
Drama/Kalau orang itu dituntut untuk memainkan dua peran
pada waktu yang sama, dia dapat melihat bagaimana ―sayasaya-nya‖ itu dapat sangat berbeda dengan yang lainnya.
Keberadaan orang itu sebagai manusia sebagaian besar
tergantung pada proses kehidupan yang terus memainkan
peran-peran ini, tetapi tetap memiliki idntitas diri karena
―aku‖-nya itu (Sitorus, 2002:47).
Drama/Kata drama berasal dari kata Yunani draomi yang
berarti berbuat, berlaku, bertindak, bereaksi, dan sebagainya
(Harymawan, 1988:1 dalam Efendi, 2002:1).
Drama/Kegiatan apresiasi drama secara umum dapat
dibedakan menjadi dua bentuk, yakni kegiatan: 1) apresiasi
secara reseptif, dan 2) apresiasi drama secara produktif
(Efendi, 2002:13).
Drama/Keseimbangan antara kognitif, afektif, dan
psikomotorik melahirkan suatu acting yang cukup baik.
Ketiga matra itu luluh dan sulit dibedakan atau dipisahkan
(Waluyo, 2001:167).
Drama/Keterampilan bermain drama adalah suatu
keterampilan seseorang mengekspresikan dirinya saat
memerankan suatu peran atau karakter tokoh dalam drama.
Tiga hal yang harus diperhatikan dalam bermain drama
adalah teknik (fisik), mental (intelektual), emosi (spiritual)
(Waluyo, 2001:115).
Drama/Keterampilan membawakan peran bukan sesuatu
yang datang begitu saja seperti ilham. Ia merupakan proses
kongkrit yang hanya akan hadir setelah ada sesuatu
perjuangan yang berat. Tidak cukup hanya dengan
keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kecerdasan dan
kepekaan. Ia harus terwujud dari suatu penyerahan total jiwa
dan raga, lewat latihan tahap demi tahap sampai peran
tersebut terasa hadir menggunakan media diri yang sudah

55 | Dr. Drs. Rulam Ahmadi, M.Pd.

Ensiklopedi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia









dibentuk dan dikemas sedemikian rupa hingga menjadi
bentuk siap untuk ditampilkan (Anirun, 1998:13).
Drama/Pada pembelajaran drama, pementasan drama
memasuki kawasan psikomotorik, akan tetapi juga dijiwai
oleh aspek kognitif dan afektif. Pada saat berkesenian yang
dalam hal ini berakting dalam drama, terjadi peleburan
kawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga hal itu
menyatu dalam diri aktor yang sedang berakting. Dalam
pembacaan drama juga terlibat aspek psikomotorik, tetapi
tidak total seperti dalam pementasan drama (Waluyo,
2001:167).
Drama/Pemahaman perihal unsur-unsur pembentuk drama
sebagai suatu struktur yang dibentuk oleh pelaku, latar,
rangkaian cerita maupun tema misalnya, secara konseptual
pemahaman butir-butir tersebut juga bermanfaat dalam
rangka memahami unsur-unsur pembentuk karya drama pada
umumnya (Efendi, 2002:38).
Drama/Pemakaian metode dramatik dapat dilakukan
dengan berbagai teknik, yaitu: 1) teknik naming „pemberian
nama tertentu, 2) teknik cakapan, 3) teknik pikiran tokoh
atau apa yang melintas dalam pikirannya, 4) teknik stream
of conciousness „arus kesadaran‟, 5) teknik pelukisan
perasaan tokoh, 6) teknik perbuatan tokoh, 7) teknik sikap
tokoh, 8) teknik pandangan seorang atau banyak tokoh
terhadap tokoh lain, 9) teknik lukisan fisik, dan 10) teknik
pelukisan latar (Sayuti, 1996: 57-59).
Drama/Pembelajaran drama di sekolah dapat ditafsirkan dua
macam, yaitu: pengajaran teori drama, atau pengajaran
apresiasi drama. Masing-masing juga terdiri atas dua jenis,
yaitu: pengajaran teori tentang teks (naskah) drama, dan
pengajaran tentang teori pementasan drama. Pengajaran
apresiasi dibahas naskah drama dan apresiasi pementasan
drama (Waluyo, 2001:153).
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 Drama/Pementasan drama dibahas pementasan drama di
sekolah (untuk demonstrasi) dan pementasan untuk sekolah
yang ditonton oleh seluruh siswa di sekolah itu. Pementasan
pertama dilakukan oleh guru bahasa Indonesia, sedangkan
pementasan jenis kedua biasanya dilakukan oleh teater
sekolah atau atas kerjasama guru bahasa Indonesia, teater
sekolah, dan OSIS (Waluyo, 2001:156).
 Drama/Pengajaran drama di sekolah ditafsirkan dua macam
yaitu pengajaran teori drama, atau pengajaran apresiasi
drama. Masing-masing juga terdiri atas dua jenis, yaitu:
pengajaran teori tentang teks (naskah) drama, dan pengajaran
tentang teori pementasan drama. Dalam apresiasi yang
dibahas itu naskah maupun pementasan. Tampaknya kedua
hal ini penting, hanya saja tekanannya harus pada aspek
apresiasi. Jika teori-teori termasuk kawasan kognitif, maka
apresiasi menitikberatkan pada kawasan afektif (Waluyo,
2007:159).
 Drama/Pengertian tentang drama yang dikenal selama ini
menyebutkan bahwa drama adalah cerita atau tiruan perilaku
manusia yang dipentaskan (Efendi, 2002:1).
 Drama/A play as a work of spoken, or motion perfomed
character and having a subject, action, development, climax
and conclusion” (Sir John Pollock (1958) dalam Budianta,
dkk, 2003:95-96).
 Drama/Perkataan drama berasal dari bahasa Yunani
―Dromai‖ yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, atau
beraksi. Drama berarti perbuatan, tindakan, beraksi, atau
action. Di kehidupan sekarang, drama mengandung arti yang
lebih luas ditinjau apakah drama sebagai salah satu genre
sastra atau drama sebagai sebuah kesenian yang mandiri.
Teks drama merupakan salah satu genre sastra yang
disejajarkan dengan puisi dan prosa, sedangkan pementasan
drama adalah salah satu jenis kesenian mandiri yang
merupakan integrasi antara berbagai jenis kesenian seperti
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musik, tata lampu, seni lukis (dekorasi dan panggung), seni
kostum, seni rias, seni tari, dan lain sebagainya. Jika kita
membicarkan pementasan drama, maka kita dapat
mengarahkan ingatan pada wayang, ludruk, ketoprak,
lenong, dan film (Waluyo, 2001:2).
 Drama/Sebagai sebuah karya yang mempunyai dua dimensi,
dimensi sastra sebagai teks dan dimensi seni pertunjukkan,
maka pementasan drama harus dianggap sebagai penafsiran
dari penafsiran yang telah ada yang dapat ditarik dari suatu
karya drama. Dengan kata lain penafsiran itu memberikan
kepada drama sebuah penafsiran kedua (Luxemburg
(1984:158) dalam Efendi, 2002:1).
 Drama/Sebagai suatu genre sastra drama mempunyai
kekhususan dibanding dengan genre puisi ataupun genre
fiksi. Kekhususan drama disebabkan tujuan drama ditulis
pengarangnya tidak hanya berhenti sampai pada tahap
pembeberan peristiwa untuk dinikmati secara artistik
imajinatif oleh para pembacanya, namun mesti diteruskan
untuk kemungkinan dapat dipertontonkan dalam suatu
penampilan gerak dan perilaku konkret yang dapat
disaksikan. Kekhususan drama inilah yang kemudian
menyebabkan pengertian drama sebagai suatu genre sastra
lebih berfokus sebagai suatu karya yang lebih berorientasi
kepada seni pertunjukan (Efendi, 2002:1).
 Drama/Seorang apresiator yang memiliki bekal pengetahuan
yang luas dan mendalam akan mampu mengapresiasi sebuah
karya drama secara mendalam. Sebaliknya, seorang
apresiator yang memiliki bekal pengetahuan yang sempit dan
terbatas tentu hanya akan mampu mengapresiasi sebuah
karya drama secara dangkal pula. Bekal pengetahuan
tersebut meliputi: 1) pengetahuan tentang drama, 2)
pengetahuan tentang manusia, 3) pengatahuan tentang
kehidupan, dan 4) pengetahuan tentang bahasa (Efendi,
2002:7).
58 | Dr. Drs. Rulam Ahmadi, M.Pd.

Ensiklopedi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
 Drama/Sikap objektif dan kritis hanya bisa dilakukan oleh
sang apresiator kalau sang apresiator tetap bisa menjaga
kesadarannya selama membaca drama tersebut. Sebab,
dengan kesadaran yang penuh sang apresiator dapat selalu
menggunakan pengtahuan, pengalaman, dan pikirannya
untuk menilai dan mengkritisi segala hal yang ditemukan
dalam drama yang dibacanya (Efendi, 2002:14).
 Drama/Supaya kebutuhan komunikasi total terpenuhi, para
aktor harus menegembangkan tubuhnya lebih peka dan siap
guna (menyatu dengan ruang), tidak dikuasai oleh super
kontrol dan ketegangan otototot. (Anirun, 1998:164).
 Drama/Terdapat empat pendekatan yang bisa digunakan
dalam mengapresiasi drama, yaitu: 1) pendekatan objektif, 2)
pendekatan mimesis, 3) pendekatan genetis, dan 4)
pendekatan pragmatis (Efendi, 2002:10-11).
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 Ejaan sebagai gambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis
menulis yang distandarisasikan, yang lazimnya mempunyai
tiga aspek yakni aspek fonologis yang menyangkut
penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad,
aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran dan
ejaannya, dan aspek morfologis yang menyangkut tentang
penggambaran satuan-satuan morfem (Kridalaksana,
1995:38).
 Eksposisi atau pemaparan adalah suatu bentuk retorika yang
berusaha menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran
yang dapat memperluas pandangan pengetahuan seseorang
yang membaca uraian tersebut (Keraf, 1997:3).
 Eksposisi/Karangan eksposisi merupakan wacana yang
bertujuan untuk memberi tahu, mengupas, menguraikan atau
menerangkan sesuatu (Finoza (2009:246).
 Ekspresi/Kegiatan berekspresi sastra dibagi menjadi dua,
yaitu kegiatan berekspresi lisan dan ekspresi tulis. Kegiatan
berekspresi lisan adalah kegiatan meliasankan suatu karya
sastra misalnya saja membacakan, membawakan,
menuturkan, dan mementaskan karya sastra, sedangkan
kegiatan berekspresi tulis adalah kegiatan yang nantinya
akan menghasilkan berbagai karya sastra seperti prosa, puisi,
dan drama. Ekspresif dalam arti bahwa kita dimungkinkan
mengekspresikan atau mengungkapkan berbagai pengalaman
atau berbgai hal yang menggejala dalam diri kita untuk
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dikomunikasikan kepada orang lain melalui tulisan kreatif
sebagai sesuatu yang bermakna (Jabrohim, 2003:71).
Evaluasi kemampuan menyimak dilaksanakan dengan teknik
tes dan nontes. Tes keterampilan menyimak dimaksudkan
untuk mengukur kemampuan siswa menangkap dan
memahami informasi yang terkandung di dalam wacana yang
diterima melalui saluran pendengaran. Untuk tes kemampuan
menyimak, pemilihan bahan tes lebih ditekankan pada
keadaan wacana, baik dilihat dari segi tingkat kesulitan, isi
dan cakupan, maupun jenis-jenis wacana (Nurgiyantoro,
1988:218).
Evaluasi/Aspek-aspaek penilain keterampilan menulis adalah
sebagai berikut. Aspek-aspek penilaiannyanadalah content
(isi, gagasan yang dikemukakan), form (organisasi isi),
grammar (tata bahasa) (Nurgiyantoro, 1988:282-283).
Evaluasi/Jawaban terhadap pertanyaan dapat dinilai
berdasarkan tepat tidaknya jawaban dengan melakukan
penskoran berdasarkan jumlah soal dan bobot soal,
sedangkan hasil simakan siswa yang berupa respon dinilai
berdasarkan tepat tidaknya respon itu dengan apa yang akan
diungkapkan atau diperintahkan dalam bahan simakan
(Subyantoro & Hartono, 2003:14).
Evaluasi/Kegiatan penilaian dalam pembelajaran bahasa
dapat dipilah menjadi dua macam yaitu penilaian proses dan
penilaian hasil (produk) (Slamet, 2008:211).
Evaluasi/Kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan melalui
hasil, maupun dengan berbagai cara tes yang hanya
merupakan salah satu cara penilaian (Yamin, 2008:152).
Evaluasi/Pada umumnya siswa yang mempunyai nilai
kompetensi kebahasaan yang tinggi akan tinggi pula nilai
keterampilan berbahasanya (Nurgiyantoro, 1988:184).
Evaluasi/Pemahaman menulis seseorang dapat diukur dari
ekspresi verbal, artinya yang diukur didasarkan pada satuansatuan bahasa bukan dari ekspresi non verbal atau gerakan
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anggota badan. Oleh karena itu alat ukur yang paling tepat
digunakan adalah dengan tes baik langsung maupun tidak
langsung (Pujiati dan Rahmina, 1998:13).
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 Fabel adalah cerita pendek berupa dongeng, mengambarkan
watak dan budi manusia yang diibaratkan pada binatang‖.
Fabel digunakan untuk pendidikan moral, dan kebanyakan
fabel menggunakan tokoh-tokoh binatang, namun tidak
selalu demikian. Disamping fabel menggunakan tokoh
binatang ada yang menggunakan benda mati. Jadi fabel
merupakan cerita pendek atau dongeng yang memberikan
pendidikan moral yang menggunakan binatang sebagai
tokohnya. Contoh: Dongeng kancil dan harimau
(Poerwadarminto, 1985:278).
 Fabel adalah cerita pendek berupa dongeng, mengambarkan
watak dan budi manusia yang diibaratkan pada binatang
(Poerwadarminto, 1985:278).
 Feminisme/Kajian sastra dengan pendekatan feminisme lebih
menekankan tiga hal, yaitu: 1) kritik sastra feminisme dapat
menafsirkan serta menilai kembali karya sastra yang
dihasilkan pada masa lampau; 2) sastra feminisme
hendaknya dapat membantu, memahami, menafsirkan karyakarya rekaan penulis wanita itu senddiri; 3) menyangkut cara
penulisan karya sastra (Tuloli, 2000: 85-86).
 Fernald/Metode Fernald atau metode telusur dan kinestetik
atau metode VAKT (visual, Auditory, Kinestetic and Taktik)
adalah metode yang menggunakan materi bacaan yang
dipilih dari kata-kata yang diucapkan oleh anak dan tiap kata
diajarkan secara utuh (Abdurahman, 1995:260).
 Fernald/Metode Fernald memiliki 4 tahapan yaitu: Tahapan
pertama, guru menulis kata yang hendak dipelajari di atas
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kertas dengan krayon. Selajutnya anak menelusuri tulisan
tersebut dengan jarinya (taktile and kincsthetic). Pada saat
menelusuri tulisan tersebut, anak melihat tulisan (visual) dan
mengucapkannya dengan keras (auditory). Proses semacam
ini diulang-ulang sehingga anak dapat menulis dan membaca
dengan benar bahan bacaan tersebut di simpan. Pada tahapan
kedua, anak tidak terlalu lama diminta menelusuri tulisantulisan dengan jari tetapi mempelajari tulisan guru dengan
melihat guru menulis. Sambil mengucapkannya anak-anak
mempelajari kata-kata baru ditulis di papan tulis atau tulisan
di cetak dan mengucapkan kata tersebut sebelum menulis.
Pada tahapan ini anak mulai membaca tulisan dari buku.
Pada tahapan ke empat anak mampu mengingat kata-kata
baru berdasarkan kesamaan kata-kata tersebut dengan katakata yang dicetak atau bagian-bagian dai kata yang telah
dipelajari (Abdurahman, 1995:260).
 Fernald/Metode Fernald menggunakan kata sebagai pola
yang utuh dalam belajar membaca, sedangkan metode
Gillingham menggunakan huruf-huruf secara individual dan
oleh karenanya memakan waktu yang lebih lama. Dengan
kata lain, membaca dengan metode Fernald menggunakan
proses top-down, dan Gillingham menggunakan proses
bottom-up. Dalam kaitannya dengan persepsi, proses topdown memiliki peranan penting dalam membaca. Proses ini
memiliki efek konteks, di mana kata memberikan konteks
untuk huruf individual sehingga huruf menjadi lebih mudah
ditangkap dan dipahami jika dipresentasikan sebagai bagian
dari kata ketimbang jika dipresentasikan secara individual
(Atkinson, 1999:305).
 Fiksi disini berarti ‖fiction‖ yang artinya hasil khayalan atau
sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Cerita-cerita sastra,
seperti roman, novel, dan cerita pendek diklasifikasikan
sebagai prosa fiksi, sedangkan prosa yang bukan karya sastra
yang merupakan deskripsi dari kenyataan dinyatakan sebagai
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prosa nonfiksi, misalnya: biografi, catatan harian, laporan
kegiatan, dan sebagainya yang merupakan karya yang bukan
hasil imajinasi (Waluyo, 2009:1).
Fiksi/Ada tujuh unsur-unsur fiksi yaitu: 1) plot (alur cerita);
2) karakter (perwatakan); 3) tema (pokok pembicaraan); 4)
setting (tempat terjadinya cerita); 5) suasana cerita; 6) gaya
cerita; 7) sudut pandangan pencerita (Sumardjo, 1984:54).
Fiksi/Aspek cerita sebuah karya fiksi merupakan suatu yang
amat esensial. Ia memiliki peranan sentral. Dari awal hingga
akhir karya itu yang ditemui adalah cerita. Cerita, dengan
demikian, erat berkaitan dengan berbagai unsur pembangun
fiksi yang lain.Struktur atau unsur-unsur intrinsik tersebut
adalah tema, amanat, latar, penokohan, sudut pandang, alur,
dan gaya bahasa (Nurgiyantoro, 2007:90).
Fiksi/Fiction in the inclusive, is any narative which is
feigned or invented rather than historically or factually true.
In most present-day discussion, however, the term ‖fiction‖
is applied primaliry to prose narrative (the novel and the
short story), and is sometimes used simply as a synonym for
the novel (Abrams, 1971:59).
Fiksi/Karya fiksi menawarkan berbagai permasalahan
manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan
(Nurgiantoro, 1995:2).
Fiksi/Kata fiksi berasal dari bahasa Latin ‗fictio‘ yang berarti
nama dari cerita yang tidak nyata tetapi sedikit atau sebagian
bentuk imajinasi (Kennedy, 1983: 3).
Fiksi/Unsur yang sangat menonjol dalam sebuah karya fiksi
adalah jalan cerita (alur). Fiksi dimulai dengan menceritakan
suatu keadaan, keadaan itu mengalami perkembangan dan
pada akhirnya ditutup dengan sebuah penyelesaian. Jadi, pola
cerita selalu perkenalan keadaan, perkembangan, penutup
(Sumardjo, 1984:55).
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 Fiksi/Unsur-unsur fiksi adalah: 1) plot; 2) karakter; 3) tema;
4) setting; 5) suasana cerita; 6) gaya cerita; 7) sudut pandang
pencerita (Sumardjo, 1984:54).


 Gagasan demi gagasan haruslah berhubungan dengan logis.
Proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan haruslah
logis. Hal ini berarti hubungan dalam kalimat-kalimat harus
logis dan berhubungan dengan topik pembicaraan (Arsyad
dan Mukti 1988:21).
 Gagasan/Ada lima cara mengungkapkan isi gagasan/ide
suatu karangan yang dapat timbul dari berbagai sumber
yaitu: 1) inspirasi, yaitu sesuatu yang muncul dari ingatan.
Ilham ini kadang-kadang muncul tanpa disengaja, kadangkadang pula muncul melalui proses yang diusahakan. 2)
pendapat dan pandangan, yaitu suatu ide atau gagasan yang
timbul dari pendapat atau pandangan kita terhadap suatu
masalah. Masalah disini dapat dijadikan topik yang menarik
jika kita pandai mengupas dan membahasnya. 3) pengalaman
hidup, yaitu sesuatu yang pernah dialami dalam suatu
peristiwa yang menarik dalam kehidupannya, baik peristiwa
yang menyedihkan maupun yang membahagiakan dalam diri
pribadinya maupun pengalaman dari orang lain. 4) observasi
dan pengamatan, yaitu hasil dari suatu observasi terhadap
apa pun yang terjadi di sekitarnya yang dapat dijadikan
sebagai sumber ide/gagasan. 5) fantasi dan khayal, yaitu
daya khayal atau imajinasi yang mampu melahirkan karya
yang barangkali dianggap hanya merupakan impian atau
lamunan belaka (Aem, dkk, 1985:113-114).
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 Gagasan/Agar dapat mengungkapkan gagasan, perasaan, dan
pikiran secara tepat, dalam berbahasa baik lisan maupun
tulis, pemakai bahasa hendaknya dapat memenuhi beberapa
kriteria dalam pemilihan kata, yaitu ketepatan, kecermatan,
dan keserasian. Pilihan kata adalah hasil dari proses atau
tindakan tersebut (Mustakim, 1994:41).
 Gaya bahasa adalah cara pengucapan bahasa dalam prosa
atau bagaimana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu
yang akan dikemukakan (Abrams dalam Nurgiyantoro,
2007:276).
 Gaya bahasa ialah cara seorang pengarang mengungkapkan
suatu pengertian dalam kata (frase), kelompok kata dan
kalimat (Esten, 2000:28).
 Gaya bahasa suatu hal yang pada umumnya tak lagi
mengandung sifat controversial, mengacu pada pengertian
cara penggunaan bahasa dalam konteks tertentu, oleh
pengarang tertentu, untuk tujuan tertentu, dan sebagainya
(Leech dan Short dalam Nurgiyantoro, 2007:276).
 Gaya dibagi menjadi gaya konseptual dan gaya indrawi, gaya
ringkas dan gaya bertele-tele, merendahkan atau melebihlebihkan, jelas atau kabur, tenang atau menggebu-gebu,
tinggi atau rendah, sederhana atau berbunga-bunga (Wellek
dan Warren, 1990:224).
 Gaya erat kaitannya dengan cara pandang dan berpikir
pengarang. Hal itu tercermin dalam bagaimana seseorang
memilih tema, kata-kata, persoalan dan meninjau persoalan
hingga bisa menceritakannya dalam sebuah cerita (Sumardjo
dan Saini, 1991:92).
 Gaya/Berdasarkan kaitan kata dengan objek, gaya dibagi
menjadi gaya konseptual dan gaya indrawi, gaya ringkas dan
gaya bertele-tele, merendahkan atau melebih-lebihkan, jelas
atau kabur, tenang atau menggebu-gebu, tinggi atau rendah,
sederhana atau berbungabunga. Berdasarkan hubungan
antarkata, gaya diklasifikasikan menjadi gaya tegang atau
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lepas, plastik atau musikal, halus atau kasar, tak berwarna
atau berwarna-warni. Berdasarkan kaitan kata dengan
sistem total bahasa, gaya bisa dibagi menjadi gaya lisan atau
tulisan, klise atau unik. Berdasarkan hubungan kata dengan
pengarangnya, ada gaya yang objektif dan yang subjektif
(Rene Wellek dan Austin Warren, 1990:224).
Gaya/Style dapat dipahami sebagai sebuah cara
pengungkapan dalam bahasa, cara bagaimana seseorang
mengungkapkan sesuatu yang akan diungkapkan (Abrams
dakam Nurgiyantoro, 2005:274),
Gaya/Style adalah sarana, sedang nada adalah tujuan. Salah
satu kontribusi terpenting stile adalah untuk membangkitkan
nada (Kenny dalam Nurgiyantoro, 2005:279).
Gaya/Style ditandai oleh ciri-ciri formal kebahasaan yang
meliputi aspek bunyi, leksikal, struktur gramatikal, dan
penggunaan berbagai sarana retorika yang yang
memperindah penuturan seperti pemajasan (figures of
thought), penyiasatan struktur (figures of speech), dan
pencitraan (imagery). Selain itu, sebagai teks tertulis aspek
ejaan (grafologi) juga menjadi bagian stile sebagaimana
halnya lafal juga bagian dari stile bahasa lisan (Nurgiyantoro,
2005:274).
Gesture adalah bahasa tubuh yang memiliki arti dalam
komunikasi, bisa disebut isyarat. Misalnya menggeleng
sebagai tanda menolak, membungkuk sebagai tanda
menghormat, dan lain lain. Business Act adalah gerak tubuh
yang menandakan sedang melakukan sesuatu. Misalnya
menggaruk kepala karena gatal, membersihkan kuku, meraba
saku untuk mencari di mana kita menaruh uang, mengusap
baju karena terkena debu dan sebagainya (Jalidu, 2010: 46).
Gillingham/Langkah-langkah pelaksanaan metode ini
(Metode Gillingham) adalah sebagai berikut: a. Kartu
ditunjukkan pada anak, guru mengucapkan huruf dalam
kartu, anak mengulang berkali-kali. Jika anak dirasa sudah
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mampu mengingat, guru menyebutkan huruf dan anak
mengulangnya. b. Guru mengucapkan bunyi sambil bertanya
huruf apa yang dibunyikan. Tahap ini dilakukan tanpa
menunjukkan kartu huruf. c. Secara perlahan guru menulis
dan menjelaskan bentuk huruf, anak menelusuri dengan jari
dan menyalinnya. d. Guru meminta anak menuliskan huruf
yang sudah dipelajari (Yusuf, 2003:95).
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 Hubungan seseorang dengan masyarakatnya menjadi
semakin penting pada masa remaja. Pada masa ini
perkembangan psikososial sangat dipengaruhi oleh kelompok
atau komunitas dalam pergaulan (lingkungan) (Haditono,
2006:103).
 Human communication is the process through which
individuals – in relationships, group, organizations and
societies—respond to and create messages to adapt to the
environment and one another (Ruben dan Steward, 1998:16).
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 Imaji yang berhasil adalah imaji yang dapat menolong orang
merasakan pengalaman penulis terhadap objek dan situasi
yang dialaminya (Combers (dalam Pradopo, 1999:80).
 Imajinasi/Pengertian imajinasi adalah daya bayang, daya
fantasi, daya khayal, tetapi bukanlah khayalan atau lamunan
(Ensten, 2000:17-18).
 Impresionistis
adalah
pendekatan
yang
berusaha
menggambarkan sesuatu secara subjektif sesuai dengan
impresi penulis. Isi tulisan harus memerikan sesuatu, namun
cara pengungkapannya boleh dengan gaya atau cara pandang
pribadi penulisnya. Dengan pendekatan ini dimaksudkan
agar setiap penulis bebas dalam berekspresi, memberi, atau
bagaimana cara ia menikmatinya (Finoza, 2009:240-241).
 Intertekstualitas/Dasar intertekstualitas adalah analisis
struktur karya sastra dari unsur intrinsic dan ekstrinsiknya,
kemudian menganalisis hubungan struktur karya sastra untuk
menemukan persamaan dan perbedaan yang dijumpai di
dalam kedua novel di atas. Analisis unsur ekstrinsik berupa
nilai-nilai pesan antara lain nilai moral, nilai sosial budaya,
nilai religi dan nilai falsafi yang disampaikan oleh
pengarangnya (Sumardjo, 1999:9).
 Irama dapat juga diartikan keras-lembut, tinggi-rendah, atau
panjang-pendek kata secara berulangulang dengan tujuan
menciptakan gelombang yang memperindah puisi (Waluyo
2003:12).
 Irama lebih kurang dapat diartikan sebagai pengulangan
bagian bunyi yang ditekan atau tidak ditekan (Doreksi dalam
Badrun, 1989:78).
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 Isyarat/Gesture adalah bahasa tubuh yang memiliki arti
dalam komunikasi, bisa disebut isyarat. Misalnya
menggeleng sebagai tanda menolak, membungkuk sebagai
tanda menghormat, dan lain lain. Business Act adalah gerak
tubuh yang menandakan sedang melakukan sesuatu.
Misalnya menggaruk kepala karena gatal, membersihkan
kuku, meraba saku untuk mencari di mana kita menaruh
uang, mengusap baju karena terkena debu dan sebagainya
(Jalidu, 2010:46).
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 Kalimat efektif mempunyai ciri keutuhan, pertautan,
pemusatan perhatian, dan kehematan (Maidar, 1988:20).
 Kalimat yang baik adalah kalimat yang disusun berdasarkan
kaidah-kaidah yang berlaku (Akhadiah, 1988:116).
 Kalimat yang baik adalah kalimat yang jelas memperlihatkan
kesatuan gagasan dan bukan hanya merupakan
penggabungan dua kesatuan yang tidak mempunyai
hubungan sama sekali (Tarigan, 1994:20).
 Karangan deskripsi adalah ragam wacana yang melukiskan
atau menggambarkan sesuatu berdasarkan lesan-lesan dari
penulisnya. (Akhadiah, 1997:114).
 Karangan deskriptif berhubungan dengan pengalaman panca
indera yang meliputi pendengaran, perasaan, penciuman dan
perbaan. Lukisan disajikan sehidup-hidupnya, sehingga
pembaca seolah – olah dapat melihat apa yang kita lihat,
mendengar apa yang kita dengar dan tepat merasakan apa
yang kita rasakan. Denga kata lain, pembaca kita ajak
mengalami apa yang kita alami (Kosasih, 2003:45).
 Karangan harus memenuhi syarat minimal, yaitu: 1) tema
yang digarap sehingga dapat menimbulkan topik-topik, 2)
kalimat-kalimat deskriptif bahasa yang umum, 3)
keterampilan dalam menggunakan tata bahasa, 4)
keterampilan dalam menggunakan kosa kata, 5) penempatan
gaya bahasa yang tepat, 6) organisasi penulisan yang baik,
dan 7) perpustakaan (Asmara, 1980:67).
 Karangan/Bentuk karangan dibedakan menjadi empat, yakni:
1) cerita (narrative); 2) lukisan (deskriptive); 3) paparan
(exposition); dan bincangan (argumentation) (Gie, 2002:25).
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 Karangan/Bentuk pengembangan dan tulisan karangan yakni:
1) narasi yaitu suatu bentuk pengembangan karangan dan
tulisan yang bersifat menyejarahkan sesuatu berdasarkan
perkembangannya dari waktu ke waktu: 2) eksposisi yaitu
karangan yang berusaha memaparkan kejadian atau masalah
agar pembaca memahaminya: 3) deskripsi yaitu karangan
yang hidup dan berpengaruh; 4) argumentasi yaitu karangan
eksposisi yang khusus. Pengarang argumentasi berusaha
untuk meyakinkan atau membujuk pembaca untuk percaya
dan menerima apa yang dikatakan (Parera, 1987:5).
 Karya sastra merupakan sebuah struktur yang kompleks,
maka untuk memahaminya perlu adanya analisis (Hill dalam
Pradopo, 1995:93).
 Karya sastra sudah diciptakan jauh sebelum orang
memikirkan apa hakikat sastra dan apa nilai serta makna
satra. Sastra sebagai ungkapan baku dari apa yang telah
disaksikan, dialami, dipermenungkan dan dirasakan orang
mengenainsegi-segi kehidupan yang paling menarik minat
secara langsung lagi kuat, pada hakikatnya adalah suatu
pengungkapan kehidupan lewat bentuk bahasa (Hudson
dalam Hardjana, 1985:10).
 Karya sastra yang terpilih untuk diajarkan hendaknya sesuai
dengan tahap psikologis pada umumnya dalam satu kelas.
Tentu saja, tidak semua siswa dalam satu kelas mempunyai
tahapan psikologis yang sama, tetapi guru hendaknya
menyajikan karya sastra yang setidak-tidaknya secara
psikologis dapat menarik minat sebagian besar siswa dalam
kelas itu (Rahmanto, 2000:31).
 Karya sastra, baik novel, drama, dan puisi, di zaman modern
ini sarat dengan unsur-unsur psikologi sebagai manifestasi
kejiwaan pengarang, para tokoh fiksional dalam kisahan, dan
pembaca (Minderop, 2010:53).
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 Kata popular berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai
makna 'bentuk yang mudah dimengerti, sederhana dan
disukai oleh orang banyak (Suroso, 2005:97).
 Kata/Ada dua syarat pokok yang harus diperhatikan yaitu
ketepatan dan kesesuaian. Ketepatan menyangkut makna,
aspek logika kata-kata, kata-kata yang dipilih harus secara
tepat mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Berbeda
dengan syarat ketepatan, persyaratan kesesuaian menyangkut
kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan kesempatan
/situasi dan keadaan pembaca (Akhadiah, 1988:83).
 Kata/Alasannya karena ketepatan pilihan kata dan ketepatan
penempatannya, maka kata kata itu seolah memancarkan
daya gaib yang mampu memberikan sugesti kepada pembaca
untuk ikut sedih, terharu, bersemangat, marah dan
sebagainya (Waluyo, 1991:77).
 Kata/Bila kata-kata dipilih dan disusun dengan cara
sedemikian rupa sehingga artinya menimbulkan imajinasi
estetis, maka hasilnya disebut diksi puitis (Barfield dalam
Pradopo, 1987:54).
 Kata/Bila kata-kata dipilih dan disusun dengan cara
sedemikian rupa hingga artinya menimbulkan imajinasi
estetik, maka hasilnya diksi puisi. Jadi diksi itu untuk
mendapatkan kepuitisan, untuk mendapatkan nilai estetik
(Barfiled dalam Pradopo, 1987:54).
 Kata/Dalam fungsinya untuk memadatkan suasana kata-kata
dalam puisi hendaknya dapat menyampaikan makna secara
lembut dan bersifat ekonomis, jadi kata-kata yang berada
dalam lirik puisi atau lagu sebagai bagian sastra populer
hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga dapat
menyalurkan pikiran, perasaan penulisnya dengan baik
(Meyer dalam Badrun, 1989:9).
 Kata/Dalam memilih berdasarkan makna yang akan
disampaikan dan tingkat perasaan serta suasana batinya juga
dilatarbelakangi faktor sosial budaya (Waluyo, 1991:73).
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 Kata/Dalam memilih kata-kata supaya tepat dan
menimbulkan gambaran yang jelas dan padat itu penyair
mesti mengerti denotasi dan konotasi sebuah kata (Pradopo,
1987:58).
 Kata/Karena pemilihan kata-kata mempertimbangkan
berbagai aspek estetetis, maka kata-kata yang sudah dipilih
oleh penyair untuk puisinya bersifat absolut dan tidak bisa
diganti dengan padan katanya sekalipun maknanya tidak
berbeda. Bahkan sekalipun unsur bunyinya hampir mirip dan
maknanya sama, kata yang sudah dipilih itu tidak dapat
diganti. Jika kata itu diganti dengan kata lainnnya akan
mengganggu komposisi dalam konstruksi keseluruhan puisi
itu (Waluyo, 1991:73).
 Kata/Pengetahuan tentang kata yang luas amat penting
artinya bagi seorang penulis (Purwadarminta, 1985:17).
 Kata/Penggunaan kata yang meliputi penggunaan kata umum
dan kata khusus, kata konkret dan kata abstrak, kata ilmiah
dan kata populer, kata jargon, kata percakapan dan
penggunaan kata slang (Keraf, 2000:89-107).
 Kategori-kategori pokok dalam mengarang meliputi: 1)
kualitas dan ruang lingkup isi, 2) organisasi dan penyajian
isi, 3) gaya dan bentuk bahasa, 4) mekanik: tata bahasa,
ejaan, tanda baca, kerapian tulisan, dan kebersihan, dan 5)
respon efektif guru terhadap karya tulis (Zaini Machmoed
dalam Nurgiyantoro, 2009:305).
 Kearifan lokal dapat diinternalisasikan dalam pendidikan
karena memiliki Kelebihan sebagai berikut: 1) kearifan lokal
dapat menjadi sarana pembelajaran bagi setiap manusia
untuk menjadi orang yang cerdas, pandai, dan bijaksana, 2)
kearifan lokal memiliki nilai—nilai positif untuk dapat
ditransformasikan kepada peserta didik guna membentuk
kepribadian positif (Mulyani, 2011:631).
 Kebiasaan membaca adalah kegiatan membaca yang telah
mendarah daging pada diri seseorang (dari segi
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kemasyarakatan, kebiasaan adalah kegiatan membaca yang
telah membudaya dalam suatu masyarakat) (Tampubolon,
1986:229).
Kebiasaan membaca yaitu minat (keinginan, kemauan, dan
motivasi) dan keterampilan membaca yang baik dan efisien,
yang telah berkembang dan membudaya secara maksimal
dalam diri seseorang (Tarigan, 1979:244).
Kemampuan komunikatif terbentuk dari empat kompetensi,
yaitu kompetensi gramatika, kompetensi sosiolinguistik,
kompetensi wacana, dan kompetensi strategi (Canale dalam
Suwandi, 2006:49).
Kemampuan komunikatif terbentuk dari empat kompetensi,
yaitu kompetensi gramatika, kompetensi sosiolinguistik,
kompetensi wacana, dan kompetensi strategi (Canale dalam
Suwandi, 2006:49).
Kemampuan membaca adalah kemampuan untuk memahami
informasi yang terkandung dalam materi cetak (Akhmad,
1996:88).
Kemampuan membaca adalah kesanggupan melihat serta
memahami isi dari pada yang tertulis dengan melisankan
atau hanya dalam hati (Mulyati, 1997:65).
Kemampuan membaca ialah kecepatan membaca dan
pemahaman isi secara keseluruhan (Tampubolon, 1987:7).
Kemampuan membaca pemahaman merupakan kemampuan
memahami arti dalam suatu bacaan melalui tulisan atau
bacaan (Lado, 1977:223).
Kemampuan membaca pemahaman merupakan kemampuan
menyimpulkan informasi yang diperlukan dari bacaan
(Grellet, 1986:13).
Kemampuan menulis merupakan kemampuan yang
kompleks, yang menuntut sejumlah pengetahuan dan
keterampilan (Akhadiah, 1994:2).
Kemampuan menulis/Pada hakikatnya kemampuan menulis
bukan sekedar menuliskan simbol-simbol grafis sehingga
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berbentuk kata, dan kata-kata disusun menjadi kalimat
menurut peraturan tertentu, melainkan ketrampilan menulis
adalah kemampuan menuangkan buah pikiran ke dalam
bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai secara
utuh, lengkap, dan jelas sehingga buah pikiran tersebut dapat
dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil (Bryne
dalam Slamet, 2008:141).
Kemampuan penalaran merupakan salah satu komponen
yang ikut andil dalam menentukan kualitas kemampuan
menulis siswa. Hal ini dapat dipahami karena pada
hakikatnya penalaran merupakan proses mengambil
simpulan (conclusion, inference) dari bahan bukti atau
petunjuk (evidence) ataupun yang dianggap bahan bukti atau
petunjuk (Moeliono, 1985:124-125).
Keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik
melahirkan suatu acting yang cukup baik. Ketiga matra itu
luluh dan sulit dibedakan atau dipisahkan (Waluyo,
2001:167).
Keterampilan berarti kemampuan menggunakan pikiran atau
nalar, sedangkan perbuatan yang efisien dan efektif untuk
mencapai suatu hasil tertentu termasuk kreativitas.
Keterampilan mengandung beberapa unsur kemampuan,
yaitu kemampuan olah pikir (psikis) dan kemampuan olah
perbuatan (fisik) (Subana, & Sunarti, 2000:36).
Keterampilan berbahasa dalam kurikulum di sekolah
mencakup empat aspek, yaitu: 1) keterampilan menyimak
atau mendengarkan, 2) keterampilan berbicara, 3)
keterampilan membaca, dan 4) keterampilan menulis. Setiap
keterampilan tersebut erat sekali hubungannya dengan tiga
keterampilan yang lain dengan cara yang berbeda. Keempat
keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu
kesatuan, merupakan catur tunggal (Dawson dalam Tarigan
1983:1).
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 Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen, yaitu:
1) Keterampilan menyimak (listening skill), 2) keterampilan
berbicara (speaking skill), 3) keterampilan membaca
(reading skill), 4) keterampilan menulis (writing skill) (Nida,
1957: 19; Harris, 1977: 9, Tarigan, 2008:1).
 Keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan
bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekpresikan,
menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan dan
perasaan (Arsjad, 1988:17).
 Keterampilan bermain drama adalah suatu keterampilan
seseorang mengekspresikan dirinya saat memerankan suatu
peran atau karakter tokoh dalam drama. Tiga hal yang harus
diperhatikan dalam bermain drama adalah teknik (fisik),
mental (intelektual), emosi (spiritual) (Waluyo, 2001:115).
 Keterampilan membawakan peran bukan sesuatu yang
datang begitu saja seperti ilham. Ia merupakan proses
kongkrit yang hanya akan hadir setelah ada sesuatu
perjuangan yang berat. Tidak cukup hanya dengan
keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kecerdasan dan
kepekaan. Ia harus terwujud dari suatu penyerahan total jiwa
dan raga, lewat latihan tahap demi tahap sampai peran
tersebut terasa hadir menggunakan media diri yang sudah
dibentuk dan dikemas sedemikian rupa hingga menjadi
bentuk siap untuk ditampilkan (Anirun, 1998:13).
 Keterampilan menulis adalah keterampilan yang paling
kompleks, karena keterampilan menulis merupakan suatu
proses perkembangan yang menuntut pengalaman, waktu,
kesepakatan, latihan serta memerlukan cara berpikir yang
teratur untuk mengungkapkannya dalam bentuk bahasa tulis
(Hasanah, 2007:17).
 Keterampilan menulis harus dikuasai oleh anak sedini
mungkin dalam kehidupannya di sekolah (Syafi‘e dalam
Slamet, 2008:141).
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 Keterampilan menulis harus dikuasai oleh anak sedini
mungkin dalam kehidupannya di sekolah (menurut Syafi‘e
dalam Slamet 2008:169).
 Keterampilan menulis melibatkan beberapa faktor antara
lain: 1) penyusunan kalimat yang tidak berbelitbelit, 2)
kalimat-kalimat yang mengandung maksud yang jelas, 3)
variasi pilihan kata, denotatif, dan konotatif yang tepat, 4)
kesatuan dan perpaduan pikiran, 5) penempatan paragraf
yang sesuai dengan pikiran, 6) penulisan yang sesuai dengan
ejaan yang berlaku (Hastuti P.H., 1982:18).
 Keterampilan menulis menghendaki penguasaan berbagai
unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu sendiri yang
akan menjadi isi karangan. Baik unsur bahasa maupun unsur
isi haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga menghasilkan
tulisan (karangan) yang runtut dan padu (Nurgiyantoro,
2001:271).
 Keterampilan menulis pada hakikatnya bukan sekedar
kemampuan menulis simbol-simbol grafis sehingga
berbentuk kata, dan kata-kata dapat disusun menjadi kalimat
menurut peraturan tertentu, melainkan keterampilan
menulis adalah kemampuan menuangkan buah pikiran ke
dalam bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai
secara utuh, lengkap, dan jelas sehingga buah pikiran tersebut
dapat dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil
(Byrne dalam Slamet, 2008:141).
 Keterampilan menulis paling efektif diperoleh melalui
membaca yang ekstensif, yang fokus membacanya terletak
pada isi/gagasan yang terkandung dalam teks tersebut
(Krashen dalam Subana & Sunarti, 2000:231).
 Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis,
melainkan harus melalui latihan dan praktek yang banyak
secara teratur (Guntur Tarigan dalam Mujiyanto, dkk,
1999:71).
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 Keterampilan sama artinya dengan kata kecekatan. Terampil
atau cekatan adalah kepandaian melakukan sesuatu pekerjaan
dengan cepat dan benar (Soemarjadi, 2001:2).
 Klasifikasi tulisan berdasarkan bentuknya sebagai
berikut: 1) eksposisi, yang mencakup definisi dan analisis;
2) deskriptif, yang mencakup deskripsi ekspositori dan
literer; 3) narasi, yang mencakup urutan waktu, motif,
konflik, titik pandangan dan pusat minat; dan 4)
argumentasi, yang mencakup induksi dan deduksi (Weaver
dalam Tarigan, 1993:27).
 Klasifikasi tulisan berdasarkan nada (voice), yaitu: 1)
tulisan bernada akrab; 2) tulisan bernada informatif; 3)
tulisan bernada menjelaskan; 4) tulisan bernada
argumentatif; 5) tulisan bernada mengkritik; dan 6) tulisan
bernada otoritatif (Adelstein dan Pival dalam Tarigan,
1993:28-29).
 Klasifikasi yang hampir sama, yaitu: 1) eksposisi, yang
mencakup enam metode analisis yaitu klasifikasi, definisi,
eksemplifikasi, sebab akibat, komparasi dan kontras, serta
proses; 2) argumen, yang mencakup argumen formal dan
persuasi informal; 3) deskripsi, yang meliputi deskripsi
ekspositori dan artistik/literer; dan 4) meliputi narasi
informatif dan artistik/literer ( Morris, dkk. dalam Tarigan,
1993:27-28).
 Kognitif/Komponen kognitif menurut Rokeach merujuk
kepada pengetahuan seseorang mengenai apa yang benar
atau yang salah, baik atau buruk, diinginkan atau tidak
diinginkan. Komponen afektif berhubungan dengan penilaian
seseorang mengenai suatu objek, apakah ia suka atau tidak
suka akan objek itu. Komponen perilaku berhubungan
dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak (Suhardi,
1996:30).
 Komunikasi itu merupakan proses penyampaian atau
pengiriman pesan dari sumber kepada satu atau lebih
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penerima dengan maksud untuk mengubah perilaku dan
sikap penerima pesan (Rachmadi, 1994:65).
Komunikasi lewat tulisan dapat tercapai seperti yang
diharapkan jika penulis mampu menuangkan ide atau
gagasan ke dalam bahasa secara tepat, teratur dan lengkap
(Nurgiyantoro, 1998:271).
Komunikasi/Proses komunikasi pada hakikatnya adalah
proses negoisasi pesan dalam suatu konteks atau situasi
(Sampson dalam Depdiknas 2005:7).
Komunikasi/Supaya kebutuhan komunikasi total terpenuhi,
para aktor harus menegembangkan tubuhnya lebih peka dan
siap guna (menyatu dengan ruang), tidak dikuasai oleh super
kontrol dan ketegangan otototot. (Anirun, 1998:164).
Komunikasi/Tujuan proses komunikasi sebagai berikut: a)
Menciptakan pengertian yang sama terhadap setiap pesan
dan lambang yang disampaikan. b) Merangsang pemikiran
pihak penerima untuk memikirkan pesan dan rangsangan
yang ia terima. c) Melakukan suatu tindakan yang selaras
dengan pesan yang diterima sebagaimana diharapkan dengan
adanya penyampaian pesan tersebut, yaitu untuk melakukan
sesuatu (Darmawan, 2006:2).
Konflik dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, konflik dalam
diri seorang (tokoh). Konflik ini sering disebut juga dengan
psychological conflict atau konflik kejiwaan. Konflik jenis
ini biasanya terjadi berupa perjuangan seorang tokoh dalam
melawan dirinya sendiri, sehingga dapat mengatasi dan
menentukan apa yang akan dilakukannya. Kedua, konflik
antara orang-orang atau seseorang dan masyarakat. Konflik
jenis ini sering disebut dengan istilah social conflict atau
konflik sosial. Konflik seperti ini biasanya terjadi antara
tokoh dengan lingkungan sekitarnya. Konflik ini timbul dari
sikap individu terhadap lingkungan sosial mengenai berbagai
masalah yang terjadi pada masyarakat. Ketiga, konflik antara
manusia dan alam. Konflik seperti ini sering disebut sebagai
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physical or element conflict atau konflik alamiah. Konflik
jenis ini biasanya terjadi ketika tokoh tidak dapat menguasai
dan atau memanfaatkan serta membudayakan alam sekitar
sebagaimana mestinya. Apabila hubungan manusia dengan
alamnya tidak serasi maka akan terjadi disharmoni yang
dapat menyebabkan terjadinya konflik itu (Sayuti, 2000:4243).
Konflik merupakan bagian dari sebuah cerita yang
bersumber pada kehidupan. Oleh karena itu, pembaca dapat
terlibat secara emosional terhadap apa yang terjadi dalam
cerita (Sayuti, 2000:41-42).
Konflik/Peristiwa dalam sebuah karya sastra sangat erat
hubungannya dengan konflik. Peristiwa mampu menciptakan
konflik dan konflik mampu memicu terjadinya peristiwa
yang lain. Bentuk peristiwa dalam sebuah cerita, dapat
berupa peristiwa fisik maupun batin. Peristiwa fisik
melibatkan aktivitas fisik, adanya interaksi antara tokoh
cerita dengan tokoh yang di luar dirinya, tokoh lain atau
lingkungan. Peristiwa batin adalah sesuatu yang terjadi
dalam batin, hati, seorang tokoh (Nurgiyantoro, 2007:123124).
Konsentrasi adalah suatu kesanggupan yang memungkinkan
kita mengerahkan semua kekuaan rohani dan pikiran ke arah
suatu sasaran yang jelas, dan melanjutkannya secara terus
menerus selama kita kehendaki. Dasar dari ajaran
konsentrasi adalah penguasaan diri sendiri, sedangkan upaya
penguasaan diri sendiri hanya dapat dicapai melalui telaah
diri dan berlatih (Anirun, 1998:173).
Konsentrasi/Sasaran konsentrasi adalah sukma sendiri,
sukma orang sekitarnya, dan sukma manusia secara
menyeluruh. Melatih konsentrasi dapat dilakukan melalui,
melatih panca indera dengan melatih penglihatan,
pendengaran, penciuman, perabaan, pengecap terhadap
sesuatu yang fiktif/semu/maya. Melatih perasaan kita
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terhadap emosi-emosi tertentu. Misalnya rasa takut, sedih,
gembira, benci, marah, gelisah, gugup, tertekan, dan lain
sebagainya (Anirun, 1998:174).
Kritik berasal dari bahasa Yunani kritein yang berarti
‟mengamati‟, ‟membanding‟, dan ‟menimbang‟. Kritik
sastra berarti pengamatan yang teliti, perbandingan yang
tepat serta pertimbangan yang adil, terhadap baik buruknya
kualitas, nilai, kebenaran suatu karya sastra (Tarigan,
1984:187-188).
Kritik psikologis merupakan salah satu kritik sastra yang
mendalami segi-segi kejiwaan suatu karya sastra.
Berdasarkan kedua pendapat di atas mengenai psikologi,
dapat disimpulkan bahwa psikologi sastra merupakan salah
satu pendekatan sastra yang menekankan pada segi-segi
kejiwaan yang dideskripsikan melalui tokoh-tokoh yang
terdapat dalam karya sastra, dimana tokoh-tokoh tersebut
hanya ditampilkan secara fiksi (Tarigan, 1986:213).
Kritik sastra mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) melayani
para penulis/pengarang, 2) melayani masyarakat, 3) melayani
para kritikus (Tarigan, 1984:188).
Kritik sastra yang semula dapat digolongkan menjadi dua
pendekatan saja – pendekatan moral dan pendekatan formal telah berkembang menjadi paling sedikit lima macam
pendekatan, dengan tambahan tiga pendekatan baru yakni
pendekatan psikologi, sosiologi, dan mitos dan arketipe.
Dalam perkembangannya pendekatan pada kritik sastra
hanya bertambah dua pendekatan saja yaitu pendekatan
psikologi dan pendekatan sosiologi. Hal tersebut dikarenakan
pendekatan mitos dan arketipe merupakan cabang dari
pendekatan psikologi (Hardjana, 1985:59).
Kritik sastra/Adapun mengenai jenis-jenisnya kritik sastra
dibagi menjadi: 1) kritik mimetik, yang bertolak dari
pandangan bahwa sastra merupakan tiruan atau
penggambaran dunia dan kehidupan manusia, maka kritik
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akan membicarakan sejauh mana karya sastra mampu
menjadi cermin kehidupan; 2) kritik pragmatik, yang lebih
banyak mengkaji sejauh mana karya tersebut mempunyai
efek-efek tertentu; 3) kritik ekspresif, yang lebih
mengutamakan pengkajian sejauh mana karya tersebut
menjadi tempat pencurahan ide, visi, dan pernyataan jiwa
pengarangnya; dan 4) kritik objektif, yang menempatkan
karya sastra sebagai sesuatu yang mandiri, otonom, dan
punya dunia sendiri (Alwi dan Sugono, 2002:224).
 Kritik/Ada beberapa hal penting dalam mengadakan kritik
terhadap karya sastra yaitu: 1) mengerti serta memahami
bahan yang dikritik, 2) mengadakan interpretasi setepat
mungkin, 3) menghidupkan kembali tahap-tahap
perkembangannya, dan 4) mengambil bagian serta meresapi
segala daya yang dikandungnya (Cazamian dalan Tarigan,
1884: 201).
 Kualitas sastra populer sering dipertentangkan dengan sastra
serius, termasuk bagaimana cara pengklasifikasiannya.
Penggolongan seni sastra dalam genre tersebut tidaklah
mudah. Penggolongan sastra sejati dan sastra hiburan yang
eskapisme bukanlah penggolongan seperti dalam ilmu
eksakta. Penggolongan itu lebih bersifat menunjukkan
kecenderungan (Sumardjo, 1995:9).
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 Lakon merupakan satu cara yang sebenar untuk belajar. Di
negara-negara barat terutama di England, terdapat
pendekatan yang dikenali sebagai The Living History yang
membenarkan kata-kata Cook di atas. Pendekatan ini
menggunakan peristiwa dalam sejarah dan dilakonkan
semula oleh kanak-kanak di tempat kejadian (Cook dalam
Richard, 1975:54).
 Latar (setting) dapat dipahami sebagai landas tumpu
berlangsungnya berbagai peristiwa dan kisah yang
diceritakan dalam cerita fiksi Nurgiyantoro, 2005:249).
 Latar adalah lingkungan, yaitu dunia cerita sebagai tempat
terjadinya peristiwa (Stanton dalam Kurniawan, 2009:74).
 Latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacauan yang
berkaitan dengan ruang, waktu dan suasana terjadinya
peristiwa dalam suatu karya sastra (Septiningsih, 1998:44).
 Latar adalah unsur cerita yang menunjukkan kepada
penikmatnya dimana dan kapan kejadian-kejadian dalam
cerita berlangsung (Musfiroh, 2008:42).
 Latar adalah waktu dan tempat terjadinya lakuan di dalam
karya sastra (Zaidan, et al. 1996:118).
 Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu,
menyaran pada pengertian suatu tempat, hubungan waktu,
dan lingkungan social tempat terjadinya peristiwa-peristiwa
yang diceritakan (Abrams via Nurgiyantoro, 1995:216).
 Latar atau setting yang disebut juga sebgai landasan tumpu,
menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan
lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang
diceritakan (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2007:216).
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 Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas
keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Dengan
demikian apabila pembaca sudah menerima latar itu sebagai
sesuatu yang benar adanya, maka cenderung dia pun akan
lebih siap dalam menerima pelaku ataupun kejadian-kejadian
yang berada dalam latar itu (Kosasih, 2012:67).
 Latar dalam cerita biasanya akan menyangkut tiga hal. Tiga
hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Latar tempat,
yaitu latar yang merujuk pada lokasi terjadinya peristiwa
yang diceritakan dan menunjuk lokasi tertentu secara
geografis, misalnya di rumah, sekolah, nama desa, kota, dan
sebagainya. 2. Latar waktu, yaitu latar yang berhubungan
dengan masalah ―kapan‖ terjadinya peristiwa-peristiwa yang
terjadi dalam cerita. 3. Latar sosial, yaitu latar yang merujuk
pada kodisi sosial masyarakat sebagai tempat cerita. Kondisi
sosial masyarakat ini mencakup kebiasaan masyarakat dan
adat-istiadat yang dijadikan sebagai latar cerita (Kurniawan,
2009:75).
 Latar dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu
tempat, waktu dan sosial (Nurgiyantoro, 2007:227).
 Latar memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas.
Hal ini penting untuk memberikan kesan realistis kepada
pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah
sungguh-sungguh ada dan terjadi (Nurgiyantoro, 2007:217).
 Latar sebagai tempat terjadinya peristiwa dalam cerita
tersebut (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2007:217).
 Latar/Ada tiga fungsi setting, yakni: 1) mempertegas watak
para pelaku; 2) memberi tekanan pada tema cerita; dan 3)
memeperjelas tema yang disampaikan (Montaque dan
Henshaw dalam Waluyo, 2002:198).
 Latar/Fungsi latar dalam cerita juga dijelaskan oleh Burhan
Nurgiyantoro (2007:240) bahwa latar berfungsi sebagai
metaforik, sebagai atmosfer, setting sebagai unsure dominan
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yang mendukung plot dan perwatakan (Nurgiyantoro,
2007:240).
Latar/Pengertian latar adalah lingkungan fisik tempat
kegiatan berlangsung -- mencakup tempat dalam waktu dan
kondisi-kondisi psikologis dari semua yang terlibat dalam
kegiatan itu (Tarigan, 1993:157).
Latar/Setting adalah keseluruhan lingkungan cerita yang
meliputi adat istiadat, kebiasaan dan pandangan hidup tokoh
(W.H. Hudson dalam Waluyo, 2002:197).
Latar/Setting adalah latar peristiwa dalam karya fiksi, baik
berupa tempat, waktu, maupun peristiwa, serta memiliki
fungsi fisikal dan fungsi psikologis (Aminuddin, 2004:67).
Latar/Setting berfungsi untuk mengungkapkan perwatakan
dan kemauan yang berhubungan dengan alam dan manusia
(Wellek dalam Waluyo, 2002:198).
Latar/Setting merupakan latar peristiwa dalam karya fiksi,
baik berupa tempat, waktu, maupun suasana, serta memiliki
fungsi fisikal dan fungsi psikologis (Aminuddin, 2002:67).
Latar/Unsur latar dapat dibedakan kedalam tiga unsur pokok,
yaitu waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa dalam
karya fiksi. Latar waktu berhubungan dengan masalah
―kapan‖ terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan
dalam sebuah karya fiksi. Latar tempat ialah lokasi terjadinya
peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar
suasana adalah hal-hal yang berhubungan suasana
lingkungan sosial masyarakat disuatu tempat yang
diceritakan dalam sebuah karya fiksi (Nurgiyantoro,
1994:227-234).
Legenda adalah cerita dari zaman dahulu yang bertalian
dengan peristiwa-peristiwa sejarah (Poerwadarminto,
1985:578).
Legenda adalah cerita yang isinya tentang asal-usul suatu
daerah (Sarikata Bahasa Indonesia, 2007:21).
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 Lucu yaitu ―menimbulkan tertawa‖ jadi dongeng yang lucu
adalah cerita yang berisikan kejadian lucu yang terjadi pada
masa lalu. Cerita dalam dongeng lucu dibuat untuk
menyenangkan atau membuat tertawa pendengar atau
pembaca. Contoh: Dongeng Abu Nawas (Poerwadarminto,
1985:610).
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 Maksim Kebijaksanaan (Tact Maxim). Setiap peserta
pertuturan meminimalkan kerugian orang lain atau
memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Contoh
pematuhan: + : Mari saya bawakan buku Anda. - : Jangan
tidak usah (Wijana, 1996:56).
 Maksim Kemurahan (Generosity Maxim). Dengan maksim
kemurahan ini, para peserta pertuturan diharapkan dapat
menghormati orang lain. Penghormatan ini akan terjadi
apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya
sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain.
Tidak hanya dalam menyuruh dan menawarkan sesuatu
seseorang harus berlaku santun, tetapi di dalam
mengungkapkan perasaan, dan menyatakan pendapat ia tetap
diwajibkan berperilaku demikian (Wijana, 1996: 55-60).
Contoh Pematuhan: + : Permainan Anda sangat bagus. - :
Ah, biasa saja. Terima kasih. (Wijana, 1996:58).
 Maksim Kesepakatan/Kecocokan (Agreement Maxim). Jika
lawan tutur mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan,
penutur wajib memberikan ucapan selamat. Bila lawan tutur
mendapatkan kesusahan atau musibah, penutur layak
berduka cita, atau mengutarakan ucapan bela sungkawa
sebagai tanda kesimpatian, yakni memaksimalkan rasa
simpati kepada lawan tuturnya yang mendapatkan
kebahagiaan dan kedukaan. Contoh Pelanggaran: + :
Kemarin motorku hilang. - : Oh, kasian deh lu. (Wijana,
1996:60).
 Maksim Penerimaan (Approbation Maxim). Diutarakan
dengan kalimat komisif dan impositif. Agar setiap penutur
sedapat mungkin menghindari mengatakan sesuatu yang
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tidak mengenakan orang lain, terutama kepada orang yang
diajak bicara (lawan tutur). Contoh pematuhan: + : Saya
mengundangmu ke rumah untuk makan malam. - : Terima
kasih (Wijana, 1996:57).
 Maksim Simpati (Sympath Maxim). Jika lawan tutur
mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, penutur wajib
memberikan ucapan selamat. Bila lawan tutur mendapatkan
kesusahan atau musibah, penutur layak berduka cita, atau
mengutarakan ucapan belasungkawa sebagai tanda
kesimpatian, yakni memaksimalkan rasa simpati kepada
lawan tuturnya yang mendapatkan kebahagiaan dan
kedudukan. Contoh Pelanggaran: + : Kemarin motorku
hilang. - : Oh, kasian deh lu (Wijana, 1996:61).
 Maksim yang berskala dua kutub karena berhubungan
dengan keuntungan/kerugian diri sendiri dan orang lain
(Wijana, 1996: 55-60).
 Manfaat/Ada delapan kegunaan menulis, yaitu: 1) Penulis
dapat mengenali kemampuan dan potensi dirinya. Dengan
menulis, penulis dapat mengetahui sampai dimana
pengetahuannnya
tentang
suatu
topik.
Untuk
mengembangkan topik itu, penulis harus berpikir menggali
pengetahuan dan pengalamannya. 2) Penulis dapat terlatih
dalam mengembangkan berbagai gagasan. Dengan menulis
penulis terpaksa bernalar, menghubung-hubungkan, serta
membandingbandingkan fakta untuk mengembangkan
berbagai gagasannya. 3) Penulis dapat lebih banyak
menyerap, mencari serta menguasai informasi sehubungan
dengan topik yang ditulis. Kegiatan menulis dapat
memperluas wawasan penulisan secara teoritis mengenai
fakta-fakta yang berhubungan. 4) Penulis dapat terlatih
mengorganisasikan gagasan secara sistematis serta
mengungkapkannya secara tersurat. Dengan demikian
penulis dapat menjelaskan permasalahan yang semula masih
samar. 5) Penulis akan dapat meninjau serta menilai
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gagasannya sendiri secara lebih objektif. 6) Dengan menulis
sesuatu di atas kertas, penulis akan lebih mudah
memecahkan permasalahan, yaitu dengan menganalisisnya
secara tersurat dalam konteks yang lebih konkrit. 7) Dengan
menulis, penulis terdorong terus untuk belajar secara aktif.
Penulis menjadi penemu sekaligus pemecah masalah, bukan
sekedar menjadi penyadap informasi dari orang lain. 8)
Dengan kegiatan menulis yang terencanakan membiasakan
penulis berpikir serta berbahasa secara tertib dan teratur
(Akhadiah, dkk, 1988:1-2).
Manfaat/Pada prinsipnya fungsi utama dari tulisan adalah
sebagai alat komunikasi tidak langsung (Tarigan, 1994:22).
Manfaat/Sebagaimana bahasa membedakan manusia dari
binatang, begitu pula tulisan membedakan manusia beradab
dari manusia biadab. Atau dengan kata lain, tulisan hanya
terdapat dalam peradaban, dan peradaban tidaklah ada tanpa
tulisan (Gelb (1969:221-2) dalam Tarigan, 1994:11).
Masalah pemilihan kata dapat melalui pertimbanganpertimbangan formal tertentu. Pertama, pertimbangan
fondagis misalnya kepentingan aliterasi, irama, efek bunyi
tertentu. Kedua, pertimbangan dari segi mode, bentuk dan
makna yang dipergunakan sebagai sarana menkonsentrasikan
gagasan (Chapman dalam Nurgiyantoro, 1998:290).
Mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia haruslah
memperhatikan hakikat bahasa dan sastra sebagai sarana
sebuah komunikasi dan pendekatan pembelajaran yang
digunakan. Keduanya saling mengait antara satu dengan
lainnya. Pada satu sisi bahasa Indonesia merupakan sarana
komunikasi, dan sastra merupakan salah sau hasil budaya
yang menggunakan bahasa sebagai sarana kreativitas
(Depdiknas, 2006:iii).
Materi (bahan) dalam pembelajaran juga dapat diartikan
sebagai sesuatu benda atau kegiatan yang diberikan oleh
guru pada siswa dalam proses belajar mengajar, yang dapat
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mencerminkan isi silabus, yang disari dari tujuan umum yang
luas menjadi sesuatu yang dapat dilaksanakan (Dubin,
1997:68).
Materi ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan
untuk membantu guru atau instruktor dalam melaksanakan
kegiatan belajar mengajar (Majid, 2008:173).
Media/Karateristik dalam media adalah bahan belajar kaset
audio/CD memiliki beberapa kelebihan dan juga
keterbatasan. kelebihan bahan belajar kaset audio/CD antara
lain sebagai berikut: 1) memiliki fungsi ganda yaitu untuk
merekam, menampilkan rekaman, dan menghapusnya, 2)
dapat diputar berulang-ulang, 3) dapat digunakan untuk
belajar secara perorangan/mandiri maupun kelompok, 4)
mudah diperbanyak dan didistribusikan, 5) mudah
digunakan, 6) praktis, karena mudah dibawa-bawa, 7)
pesan/materi pelajaran sudah tetap dan terpater, 8) suasana
dan perilaku pendengar dapat dipengaruhi melalui
penggunaan musik dan efek suara (Siddiq, 2009:3).
Media/Media mempunyai lima macam karateristik utama,
yakni suara, gerak, baris, dan tulisan (Rudy Bretz dalam
Soeparno, 1988:11).
Membaca adalah aktivitas yang komplek yang melibatkan
berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca
maupun dari luar (Harjasujana, 1985:123).
Membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan
mengerahkan sejumlah besar tindakan yang terpisahpisah,
meliputi orang harus menggunakan pengertian dan khayalan,
mengamati, dan mengingat-ingat (Soedarso, 1989:4).
Membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan
mengerahkan sejumlah besar tindakan yang terpisahpisah,
meliputi orang harus menggunakan pengertian dan khayalan,
mengamati, dan mengingat-ingat (Soedarso, 1989:4).
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 Membaca adalah kegiatan fisik dan mental yang dapat
berkembang menjadi suatu kebiasaan (Tampubolon,
1986:228).
 Membaca adalah menggali informasi dari teks, baik yang
berupa tulisan maupun dari gambar atau diagram maupun
dari kombinasi itu semua (Kridalaksana, 1984:122).
 Membaca adalah suatu aktivitas di mana si pembaca
mencoba mengkomunikasikan isi pesannya melalui suatu
teks (Tarigan, 1986:65).
 Membaca adalah suatu metode yang digunakan untuk
berkomunikasi dengan diri sendiri dan kadang-kadang
terkandung atau tersirat pada lambang-lambang tertulis
(Anderson dalam Tarigan, 1983:8).
 Membaca adalah suatu proses pengenalan, penafsiran, dan
penilaian terhadap gagasan-gagasan yang berkenaan dengan
bobot mental ataupun kesadaran total diri pembaca (Smith
dalam Tarigan, 1991:42).
 Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta
dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang
hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata
atau bahasa tulis (Tarigan, 1979:7).
 Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta
dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang
hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata
atau bahasa tulis (Tarigan, 1979:10).
 Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta
dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang
hendak disampaikan oleh penulis melalui media katakata
atau bahasa tulis (Tarigan, 1986:7).
 Membaca cepat adalah keterampilan memilih isi bahan yang
harus dibaca sesuai dengan tujuan kita, yang ada
relevansinya dengan kita, tanpa membuang-buang waktu
untuk menekuni bagian-bagian lain yang tidak kita perlukan
(Soedarso, 1989:84).
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 Membaca dapat dikatakan sebagai permainan tebak-tebakan
karena dalam memahami suatu tulisan melalui proses
pemecahan masalah, pembaca dapat membuat inferensi atau
kesimpulan atas makna-makna tertentu, menentukan apa
yang harus diterima atau ditolak dan seterusnya yang
semuanya mengandung resiko (Brown, 1994:284).
 Membaca hanya dapat dilakukan ketika anak sudah
memenuhi prasyarat – prasyarat tertentu untuk berbicara.
Prasyarat ini antara lain: menguasai sistem fonologis (bunyi),
sintaksis (struktur kalimat), dan kemampuan semantik
(kaitan makna antar kata) (Dardjowidjojo, 2003:301).
 Membaca merupakan
aktivitas
audiovisual
untuk
memperoleh makna dari symbol berupa huruf atau kata
(Yusuf, dkk, 2003:69)
 Membaca merupakan aktivitas sejumlah kerja kognitif
termasuk persepsi dan rekognisi (Petty dan Jensen dalam
Ampuni, 1998:16).
 Membaca merupakan diskusi jarak jauh antara pembaca dan
pengarang yang di dalamnya terdapat interaksi antara bahasa
dan pikiran. Dengan kata lain, penulis menyandikan
pikirannya ke dalam bahasa, sedangkan pembaca
menguraikan sandi bahasa tersebut ke dalam pikirannya
(Goodman dalam Dubin, 1988:26).
 Membaca merupakan satu dari empat kemampuan bahasa
pokok, dan merupakan satu bagian atau komponen dari
komunikasi tulisan1 (Tampubolon, 1987:5).
 Membaca pemahaman ialah membaca bahan bacaan dengan
menangkap pokok-pokok pikiran yang lebih tajam dan
dalam, sehingga terasa ada kepuasan tersendiri setelah bahan
bacaan itu dibaca sampai selesai (Suhendar dan Supinah,
1992:27).
 Membaca pemahaman ialah sejenis membaca yang bertujuan
untuk memahami standar-standar atau norma-norma
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kesastraan, resensi kritis, drama tulis, dan pola-pola fiksi
(Tarigan, 1979:56).
Membaca
pemahaman
merupakan
suatu
proses
merekonstruksikan pesan yang terdapat dalam teks bacaan
(Goodman, 1980:15).
Membaca permulaan lebih mengutamakan kecakapan siswa
mengubah rangkaian bunyi bermakna (Purwanto, 1997:29).
Membaca secara teknis juga mengandung makna bahwa
dalam tahap ini anak belajar mengenal fonem dan
menggabungkan (blending) fonem menjadi suku kata atau
kata (Mar‘at, 2005:80).
Membaca sesungguhnya ialah perbuatan yang dilakukan
berdasarkan kerjasama beberapa keterampilan yaitu
mengamati, memahami, dan memikirkan (Burhan, 1971:90).
Membaca skimming (sekilas) adalah cara membaca yang
hanya untuk mendapatkan ide pokok (Soedarso, 1989:84).
Membaca telaah bahasa mencakup dua hal, yaitu: 1)
Membaca bahasa asing yaitu kegiatan membaca yang tujuan
utamanya
adalah
memperbesar
daya
kata
dan
mengembangkan kosa kata. 2) Membaca sastra yaitu
membaca yang bercermin pada karya sastra dari keserasian
keharmonisan antara bentuk dan keindahan isi. Membaca
skimming (sekilas) adalah cara membaca yang hanya untuk
mendapatkan ide pokok (Soedarso, 1989:84).
Membaca terkait erat dengan persepsi, yang berhubungan
dengan visualisasi atau kepekaan alat indera terhadap
stimulus visual serta rekognisi yang berarti pengenalan
kembali hal – hal yang disimpan dalam ingatan (Walgito,
2002:123).
Membaca/Ada empat keuntungan mengajar anak membaca
dini dilihat dari segi proses belajar mengajar: a) Belajar
membaca dini memenuhi rasa ingin tahu anak. b) Situasi
akrab dan informal di rumah dan di kelompok bermain (KB)
atau taman kanak-kanak (TK) merupakan faktor yang
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kondusif bagi anak untuk belajar. c) Anak-anak yang berusia
dini pada umumnya perasa dan mudah terkesan, serta dapat
diatur. d) Anak-anak yang berusia dini dapat mempelajari
sesuatu dengan mudah dan cepat (Tampubolon, 1991:63).
 Membaca/Ada sembilan belas kompetensi yang dituntut agar
seseorang dapat membaca dengan baik. Kesembilan belas
kompetensi tersebut meliputi: 1) kemampuan mengenal
ortografi dalam suatu teks bacaan; 2) kemampuan menarik
kesimpulan makna kata-kata dan menggunakan kosakata
yang belum dikenal; 3) mampu memahami informasi bacaan
secara eksplisit; 4) mampu memahami informasi bacaan
secara implisit; 5) mampu memahami makna konseptual
dalam bacaan; 6) mampu memahami fungsi-fungsi
komunikatif kalimat-kalimat dalam bacaan; 7) mampu
memahami kaitan unsur-unsur dalam kalimat (intrakalimat);
8) mampu memahami kaitan antarbagian suatu teks melaui
strategi kohesi leksis; 9) dapat menginterpretasikan teks
dengan memandang isi dari luar teks; 10) mengenal butirbutir indikator dalam teks bacaan; 11) mengidentifikasi butirbutir terpenting atau informasi yang paling menonjol dalam
teks; 12) membedakan ide-ide pokok dari ide-ide penunjang;
13) mencari ide-ide penting untuk dirangkum; 14) memilih
butir-butir yang relevan dari teks bacaan, 15) meningkatkan
keterampilan untuk mengacu pada konsep lain yang
mendasar; 16) mencari pokok landasan dari suatu teks
(skimming); 17) mencari informasi khusus dari suatu teks
(scanning); 18) mengubah informasi dari suatu teks menjadi
diagram, sketsa, dan lain-lain (transcoding); dan 19)
mengenal isi teks melalui bentuk lain dengan mengisis
tempat-tempat kosong setiap kata (close prosedure) (Munby
dalam Grellet,1986:4-5)
 Membaca/Alternatif pendekatan yang berupa integrasi dua
pendekatan sebelumnya. Pendekatan Stanovich ini kemudian
dikenal sebagai model pendekatan interactive-compensatory.
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Dalam pendekatan ini pembaca memproses teks dengan
memanfaatkan semua informasi yang tersedia secara
simultan dari berbagai sumber, yang meliputi pengetahuan
fonologis, leksikal, sintaksis, maupun pengetahuan tentang
wacana (Stanovich dalam Nunan, 1989:67).
Membaca/Apabila membaca buku itu diwajibkan untuk
mengulang berkali-kali maka akan terbentuklah kebiasaan
membaca. Kebiasaan membaca akhirnya akan menimbulkan
kegemaran membaca (Sukardi, 1987:105).
Membaca/Definisi membaca memliki beberapa prinsip, di
antaranya membaca merupakan interpretasi symbol-simbol
yang berupa tulisan, dan bahwa membaca adalah mentransfer
ide yang disampaikan oleh penulis bacaan (Petty dan Jensen
dalam Ampuni, 1998:16).
Membaca/Ditinjau dari tujuan membaca yang ingin dicapai
seseorang, tujuh jenis membaca, yakni: 1) membaca intensif,
2) membaca kritis, 3) membaca cepat, 4) membaca untuk
keperluan praktis, 5) membaca untuk keperluan studi, 6)
membaca bersuara, dan 7) membaca dalam hati (Burhan,
1971:95-100).
Membaca/Faktor-faktor seperti pendidikan, intelegensi,
sikap, dan kemampuan berbahasa akan menentukan proses
penyerapan bahan bacaan (Hardjono, 1988:49).
Membaca/Indikator-indikator
kemampuan
membaca
pemahaman terdiri atas: 1) acuan langsung yang dirinci
dalam kemampuan memahami makna kata, istilah,
ungkapan; kemampuan menangkap informasi dalam kalimat;
dan kemampuan menjelaskan istilah; 2) penyimpulan yang
dirinci dalam kemampuan menemukan sifat hubungan suatu
ide dan kemampuan menangkap isi bacaan baik tersurat
maupun tersirat; 3) dugaan, yang dirinci dalam kemampuan
menduga pesan yang terkandung dalam bacaan dan
kemampuan
menghubungkan
teks
dengan
situasi
komunikasi; 4) penilaian, yang dirinci dalam kemampuan
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menilai isi teks, kemampuan menilai ketepatan organisasi
bacaan, dan kemampuan menilai ketepatan pengungkapan
informasi (Davies dan Widdowson, 1974: 67-175).
Membaca/Indikator-indikator untuk mengukur kemampuan
membaca pemahaman terdiri atas: 1) acuan langsung, yang
dirinci dalam kemampuan memahami makna kata, istilah,
ungkapan, kemampuan menangkap informasi dalam kalimat
dan kemampuan menjelaskan istilah; 2) penyimpulan, yang
dirinci dalam kemampuan menemukan sifat hubungan suatu
ide dan kemampuan menangkap isi bacaan baik tersurat
maupun tersirat; 3) dugaan, yang dirinci dalam kemampuan
menduga pesan yang terkandung dalam bacaan dan
kemampuan
menghubungkan
teks
dengan
situasi
komunikasi; 4) penilaian, yang dirinci dalam kemampuan
menilai isi teks, kemampuan menilai ketepatan organisasi
bacaan, dan kemampuan menilai ketepatan pengungkapan
informal (Alan Davies dan Widdowson, 1974:167-175).
Membaca/Kebiasaan membaca yaitu minat (keinginan,
kemauan, dan motivasi) dan keterampilan membaca yang
baik dan efisien, yang telah berkembang dan membudaya
secara maksimal dalam diri seseorang (Tarigan, 1979:244).
Membaca/Kegiatan membaca adalah suatu permainan tebaktebakan psikolinguistik (―a psycholinguistic guessing game‖)
yang terdiri atas tahap-tahap tertentu. Artinya, dalam proses
penguraian sandi atau pemberian makna suatu teks tertulis,
pembaca harus melalui tahap-tahap tertentu secara berurutan.
Tahap pertama yang harus dilakukan pembaca dalam proses
pemberian makna suatu bacaan adalah mengenali
keseragaman penanda linguistik yang dimilikinya tersebut.
Tahap berikutnya, pembaca memilih di antara semua
informasi yang ada, data-data yang sekiranya cocok,
koheren, dan bermakna (Goodman dalam Dubin, 1988:126).
Membaca/Kesiapan untuk memulai pengajaran membaca
tergantung pada kesadaran fonemis. Istilah ini meliputi
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banyak aspek kepekaan anak terhadap struktur bunyi kata
lisan, menentukan kemampuan memetakan bunyi ke simbol
yang penting untuk membaca, menulis, dan mengeja. Faktor
ini pula yang nantinya menjadi dasar untuk membedakan
kemampuan membaca pada anak normal dan pembaca lemah
(Grainger, 2003:185).
 Membaca/Lima (5) tahap perkembangan membaca yaitu: 1)
Tahap perkembangan persiapan membaca. Pada tahap ini
mencakup tentang waktu dari sejak dilahirkan hingga
pelajaran membaca diberikan umumnya pada saat anak
masuk sekolah dasar. 2). Tahap membaca permulaan. Pada
tahap ini umumnya sejak anak masuk kelas 1 Sekolah Dasar,
yaitu pada saat berusia sekitar 6 tahun. Meskipun demikian
ada anak yang sudah belajar membaca lebih awal dan ada
pula yang baru belajar membaca pada usia 7 tahun. 3). Tahap
keterampilan membaca cepat atau membaca lancer Pada
tahap ini umumnya terjadi pada saat anak duduk di kelas 2
atau kelas 3. Pada tahap ini perlu dibedakan antar pengajaran
membaca di kelas 1 dengan kelas 2 atau kelas 3 SD. Bagi
anak kelas 1 lebih tepat untuk pengenalan huruf, sedang
untuk kelas 2 atau kelas 3 pengenalan bacaan. 4). Tahap
membaca luas. Pada umumnya terjadi pada saat anak duduk
di kelas 4 atau 5 sekolah dasar. Pada tahap ini anak gemar
dan menikmati sekali membaca. Mereka umumnya membaca
buku-buku cerita atau majalah dengan penuh minat sehingga
penjelasan membaca dirsakan mudah. 5) Tahap membaca
yang sesungguhnya Pada tahap ini umumnya terjdi ketika
anak-anak sudah duduk di SMP dan berlanjut hingga dewasa.
Pada tahap ini anak-anak tidak lagi belajar membaca untuk
belajar. Mereka belajar untuk memahami, memberikan kritik
atau untuk mempelajari bidang studi tertentu. Kemahiran
membaca pada orang dewasa pada hakekatnya tergantung
pada latihan membaca yang dilakukan pada tahap-tahap
sebelumnya (Haris, Mercer dalam Abdurrahman, 1995:240).
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 Membaca/Membagi tahapan membaca menjadi lima, yaitu:
a. Kesiapan membaca. b. Membaca permulaan. c.
Ketrampilan membaca cepat. d. Membaca luas. e. Membaca
yang sesungguhnya (Mercer (Abdurrahman, 2002:201).
 Membaca/Mengklasifikasikan membaca sebagai berikut: 1)
Membaca nyaring, 2) Membaca dalam hati, yang terbagi
atas: a) Membaca ekstensif, yang terdiri atas: (1) membaca
survei, (2) membaca sekilas, dan (3) membaca dangkal. b)
Membaca intensif, yang terdiri atas (1) membaca telaah isi,
yang terdiri dari membaca teliti, membaca pemahaman,
membaca kritis, dan membaca gagasan; (2) membaca telaah
bahasa, terdiri atas membaca bahasa dan membaca sastra
(Tarigan, 1991:42).
 Membaca/Pengajaran membaca permulaan memiliki tujuan
yang memuat hal-hal yang harus dikuasai siswa secara
umum, yaitu: a. Mengenalkan siswa pada huruf-huruf dalam
abjad sebagai tanda suara atau tanda bunyi. b. Melatih
ketrampilan siswa untuk mengubah huruf-huruf dalam kata
menjadi suara. c. Pengetahuan huruf-huruf dalam abjad dan
ketrampilan menyuarakan wajib untuk dapat dipraktikkan
dalam waktu singkat ketika siswa belajar membaca lanjut
(Soejono dalam Lestary, 2004:12).
 Membaca/Pengukuran kegiatan membaca dapat mencakup
dua segi yaitu kemampuan dan kemauan. Kemampuan
membaca lebih berkaitan dengan aspek kognitif yang
mencakup enam tingkatan, sedang faktor kemauan berkaitan
dengan aspek afektif (Nurgiyantoro, 1988:248).
 Membaca/Proses
membaca
mewajibkan
pembaca
menggunakan ketrampilan diskriminasi visual dan suara,
proses perhatian, dan memori (Grainger, 2003:180).
 Membaca/Salah satu teori membaca yang amat berpengaruh
adalah teori rute ganda (Grainger, 2003:190).
 Membaca/Secara garis besar aspek-aspek membaca dapat
dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Keterampilan yang bersifat
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mekanis mencakup: a) Pengenalan bentuk huruf b)
Pengenalan unsur-unsur liguistik (fonem, kata, frase, pola
klausa, kalimat, dan lain-lain). c) Pengenalan hubungan atau
korespondensi pola ejaan dan bunyi (kemampuan
menyuarakan bahan tertulis). d) Kecepatan membaca bertaraf
lambat. 2) Keterampilan yang bersifat pemahaman
mencakup: a) Memahami pengertian sederhana (leksikal,
gramatikal, retorikal). b) Memahami signifikasi atau makna
(misalnya maksud dan tujuan pengarang relevansi/keadaan
kebudayaan, reaksi pembaca). c) Kecepatan membaca yang
fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan (Tarigan,
1979:11-12).
 Membaca/Selagi belajar anak diajari membaca secara
struktural, yaitu dari kiri ke kanan dan mengamati tiap kata
dengan seksama pada susunan yang ada. Oleh karena itu,
pada waktu membaca anak melakukan kebiasaan berikut: 1)
Menggerakkan bibir untuk melafalkan kata yang dibaca. 2)
Menggerakkan kepala dari kiri ke kanan. 3) Menggunakan
jari atau benda lain untuk menunjuk kata demi kata
(Soedarso, 1989:84).
 Membaca/Sesuai dengan tujuan pengajaran membaca
pemahaman, maka indicator kemampuan membaca
pemahaman siswa dapat dilihat dari kemampuan siswa
dalam: 1) menetapkan ide pokok; 2) memilih butir-butir
penting; 3) mengikuti petunjuk-petunjuk; 4) menentukan
organisasi bahan bacaan; 5) menentukan citra visual dan citra
lainnya dalam bacaan; 6) menarik kesimpulan-kesimpulan;
7) menduga dan meramalkan dampak dari kesimpulan; 8)
merangkum bacaan; 9) membedakan fakta dari pendapat; 10)
memperoleh informasi dari aneka sarana khusus, seperti
ensiklopedi (Munby dalam Tarigan, 1987:37).
 Membaca/Tahap pertama membaca adalah tahap membaca
permulaan yang ditandai dengan penguasaan kode alfabetik.
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Tahap kedua adalah tahap membaca lanjut di mana pembaca
mengerti arti bacaan (Chall dalam Ayriza, 1995:20).
Membaca/Terdapat beberapa tahap dalam proses belajar
membaca. Initial reading (membaca permulaan) merupakan
tahap
kedua
dalam
membaca
menurut
Mercer
(Abdurrahman, 2002:201).
Membaca/Tiga komponen dalam keterampilan membaca,
yaitu: 1) Pengenalan terhadap aksara-aksara serta tandatanda baca. 2) Korelasi aksara beserta tanda-tanda baca
dengan unsur-unsur linguistic yang formal. 3) Hubungan
lebih lanjut dari A dan B dengan makna (Tarigan, 1979:10).
Membaca/Tiga komponen dalam keterampilan membaca,
yaitu: Pengenalan terhadap aksara-aksara serta tanda-tanda
baca. 2) Korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan
unsur-unsur linguistic yang formal. 3) Hubungan lebih lanjut
dari A dan B dengan makna (Tarigan, 1979:10).
Membaca/Tujuan membaca adalah sebagai berikut: 1)
Memahami secara detail dan menyeluruh isi buku. 2)
Menangkap ide pokok atau gagasan utama secara tepat. 3)
Mendapatkan informasi tentang sesuatu. 4) Mengenali
makna kata-kata. 5.) Ingin mengetahui peristiwa penting
yang terjadi di masyarakat sekitar. 6) Ingin memperoleh
kenikmatan dari karya sastra. 7) Ingin mengetahui peristiwa
penting yang terjadi di seluruh dunia. 8) Ingin mencari merk
barang yang cocok untuk dibeli. 9) Ingin menilai kebenaran
gagasan pengarang. 10) Ingin memperoleh informasi tentang
lowongan pekerjaan. 11) Ingin mendapatkan keterangan
tentang pendapat seseorang (ahli) tentang definisi suatu
istilah (Nurhadi, 1989:14).
Membaca/Tujuan membaca adalah sebagai berikut: 1)
Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau faktafakta. 2) Membaca untuk memperoleh ide-ide utama. 3)
Membaca untuk mengetahui urutan atau susunan, organisasi
cerita. 4) Membaca untuk menyimpulkan, membaca
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inferensi. 5) Membaca untuk mengelompokkan, membaca
untuk mengklasifikasikan. 6) Membaca menilai, membaca
evaluasi. 7) Membaca untuk memperbandingkan atau
mempertentangkan (Tarigan, 1979:7).
Mendengar adalah peristiwa tertangkapnya rangsangan bunyi
oleh panca indra pendengar yang terjadi pada waktu kita
dalam keadaan sadar akan adanya rangsangan tersebut,
sedangkan mendengarkan adalah kegiatan mendengar yang
dilakukan dengan sengaja penuh perhatian terhadap apa yang
didengar, sementara itu menyimak intensitas perhatiannya
terhadap apa yang disimak (Subyantoro dan Hartono,
2003:1-2).
Mendengarkan adalah kegiatan mendengar yang dilakukan
dengan sengaja, penuh perhatian terhadap apa yang didengar.
Dalam hal ini rangsangan bunyi yang dimaksud untuk
didengar adalah bunyi bunyi bahasa yang diucapkan
diucapkan oleh seseorang dalam suatu peristiwa komunitas
(Subyantoro dan Hartono, 2003:1-2).
Mengarang adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang
mengungkapkan buah pikirannya melalui bahasa tulis untuk
dibaca dan dimengerti oleh orang lain (Gie, 2002:9).
Mengarang itu mudah, dengan alasan dapat dipelajari
(Arswendo Atmowiloto, 2004:1).
Mengarang/Kegiatan mengarang adalah suatu kegiatan yang
sadar dan terarah yang memiliki swakerja atau mekanika.
Swakerja ini meliputi kegiatan-kegiatan pada tahap
penegasan ide dan kegiatan pada tahap penulisan karangan.
Tahap penegasan ide melipiti memilih topik, menentukan
tema, menentukan tujuan dan bentuk karangan, mementukan
pendekatan terhadap topik/tema, dan membuat bagan
karangan, sedangkan tahap penulisan karangan meliputi
penyusunan kalimat, membangun paragraf, dan mengakhiri
karangan (Widyamartaya, 1984:9).
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 Mengarang/Kegiatan mengarang untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa dan kemajuan perseorangan tidak
diragukan lagi. Menurutnya, seseorang yang tidak
mempunyai keterampilan mengarang adalah ibarat burung
yang sayapnya kurang satu sehingga tidak dapat terbang jauh
dan tinggi untuk mencapai sukses seluasluasnya dalam hidup
(Gie, 2002:21).
 Mengarang/Seseorang dikatakan memiliki kemampuan
mengarang jika ia memimiliki indicator-indikator sebagai
berikut: 1) Dapat menentukan topik, 2) Dapat menganalisis
topik, 3) Mampu membuat kerangka karangan, 4) Mampu
mengembangkan kerangka menjadi karangan, 5) Mampu
menciptakan kesatuan dan koherensif karangan, 6) Mampu
memahami jenis karangan, 7) Mampu melakukan revisi pada
karangan yang telah dibuatnya (Akhaidah, 1991:2).
 Mengarang/Unsur mengarang dapat dibagi menjadi empat
unsur, yaitu: 1) gagasan, 2) tulisan, 3) tatanan, dan 4) wahana
(Gie, 2002:4-5).
 Mengarang/Unsur-unsur mengarang yang dinilai adalah
content (isi, gagasan yang dikemukakan), form (organisasi
isi), grammar (tata bahasa dan pola kalimat), style (gaya:
pilihan struktur dan kosa kata), dan mechanics (ejaan)
(Harris dan Amran dalam Nurgiyantoro, 2009:306).
 Menjelaskan berita adalah laporan tentang fakta atau opini
yang menarik perhatian dan penting yang dibutuhkan
sekelompok masyarakat (Charnley dalam Masduki,
2006:10).
 Menulis adalah aktivitas seluruh otak yang
menggunakan belahan otak kanan (emosional) dan
belahan otak kiri (logika) (De Porter dan Hernacki,
2006:179).
 Menulis adalah bagian utama dari pendidikan, karena
menulis adalah dasar untuk berpikir dan pendidikan adalah
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segala sesuatu tentang berpikir (Macdonald dan Macdonald,
1996:xii).
Menulis adalah berkomunikasi mengungkapkan
pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain secara tertulis
(Suriamiharja, Husen, dan Nurjanah, 1997:1).
Menulis adalah kegiatan menggali pikiran dan
perasaan mengenai suatu subjek, memilih hal-hal yang
akan ditulis, menentukan cara menuliskan sehingga
pembaca dapat memahaminya dengan mudah dan jelas
(Mc. Crimmon dalam Slamet, 2007:96).
Menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti
mengarang, membuat surat) dengan tulisan (seperti
mengarang, membuat surat) dengan tulisan (Hernowo,
2002:116).
Menulis adalah meletakkan atau mengatur simbol-simbol
grafis yang menyatakan pemahaman suatu bahasa sedikian
rupa sehingga orang lain dapat membaca symbol-simbol
grafis ini sebagai bagian penyajian satuan ekspresi bahasa
(Lado dalam Ahmadi, 1990:28).
Menulis adalah melukiskan lambang-lambang grafik yang
menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang
sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik
tersebut (Lado dalam Tarigan, 1998:21).
Menulis adalah menempatkan simbol-simbol grafis yang
menggambarkan suatu bahasa yang dimengerti seseorang
sehingga seseorang tersebut dapat membaca simbol-simbol
grafis yang ditimbulkan tersebut (Robert Lado dalam
Suriamihardja, dkk, 1996:1).
Menulis adalah menemukan atau melukiskan lambanglambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang
dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat
membaca lambanglambang grafik tersebut kalau mereka
memahami bahasa dan gambaran grafik itu (Tarigan dalam
Muchlisoh, 1993:233).
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 Menulis adalah mengkomunikasikan apa dan bagaimana
pikiran penulis (Lawrence dalam Slamet, 2008:97).
 Menulis adalah menyusun tanda-tanda tulis suatu bahasa
sehingga orang lain dapat membaca tanda-tanda tulis
tersebut, jika mengenal dan mengerti bahasanya (Lado,
1979:143).
 Menulis adalah tindakan melakukan pikiran atau perasaan
(Poerwodarminta, 1998:634).
 Menulis atau mengarang memiliki bermacam-macam tujuan
sejalan dengan aneka ragamnya keinginan orang seperti ingin
terkenal, mendapatkan honorarium, mempengaruhi orang
lain, mencerdaskan masyarakat, menghibur anak-anak,
menenangkan kalbu, menyampaikan pengetahuan, atau
sekadar menghabiskan waktu senggang (Gie, 2002:10).
 Menulis atau mengarang merupakan kegiatan pengungkapan
gagasan secara tertulis (Subana & Sunarti, 2000:231).
 Menulis bukanlah merupakan kegiatan yang sederhana dan
tidak perlu dipelajari, tetapi justru dikuasai (McCrimmon
dalam Slamet, 2008:96).
 Menulis dapat dianggap sebagai proses ataupun suatu
hasil (Santosa, dkk, 2008:6.14).
 Menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide
atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai
media penyampai (Tarigan, 1994:15).
 Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan
penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan
bahasa tulis sebagai alat medianya (Suparno dan M.
Yunus dalam Slamet, 2007:96).
 Menulis deskripsi bertujuan membuat para pembaca
menyadari dengan hidup apa yang diserap penulis melalui
pancaindera, merangsang perasaan pembaca mengenai apa
yang digambarkannya, menyajikan suatu kualitas
pengalaman langsung (Rosdiana, dkk, 2008:3.21).
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 Menulis deskripsi bertujuan untuk memberikan rincian atau
detil tentang suatu objek, sehingga dapat memberi pengaruh
pada emosi dan menciptakan imajinasi pembaca bagaikan
melihat, mendengar, atau merasakan langsung apa yang
disampaikan penulis (Semi, 2007:66).
 Menulis dilakukan secara garis besar atas tujuh langkah
yaitu: 1) pemilihan dan penetapan topik, 2) pengumpulan
informasi, 3) penetapan tujuan, 4) perencanaan tulisan, 5)
penulisan, 6) penyuntingan atau revisi, dan 7) penulisan
naskah jadi (Semi, 1990:11-15).
 Menulis dipandang sebagai rangkaian aktifitas yang bersifat
fleksibel. Rangkaian aktifitas yang dimaksud meliputi
pramenulis, penulisan draft, revisi penyuntingan dan
publikasi atau pembahasan (Kartono, dkk, 2009:90).
 Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambanglambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang
dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat
membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka
memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Menulis
merupakan suatu representasi bagian dari kesatuan-kesatuan
ekspresi bahasa (Tarigan, 1993:21)
 Menulis itu tidak lain dari upaya memindahkan bahasa lisan
kedalam wujud tulisan, dengan menggunakan lambanglambang grafem (Semi, 1990: 35).
 Menulis juga diartikan sebagai kegiatan mengekspresikan
ilmu pengetahuan, pengalaman hidup, ide-imaji, aspirasi dan
lain-lain dengan bahasa tulis yang baik, benar dan menarik
(Mujiyanto, dkk, 1999:70).
 Menulis karangan dapat disajikan dalam lima bentuk/ragam
wacana yaitu: wacana deskripsi, narasi, eksposisi,
argumentasi, dan persuasi (Slamet, 2008:103-104).
 Menulis memang gampang-gampang susah. Gampang kalau
sering melakukannya dan susah kalau belum terbiasa. Sebab,
menulis termasuk jenis keterampilan. Sebagai keterampilan,
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sama seperti keterampilan yang lain, untuk memperolehnya
harus melalui belajar dan berlatih. Membiasakan diri. Itulah
kuncinya (Wiyanto, 2004:7).
Menulis mempunyai dua arti. Pertama, menulis berarti
mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi tanda-tanda
yang dapat dilihat. Bunyi-bunyi yang diubah itu bunyi
bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua,
menulis itu mempunyai arti mengungkapkan gagasan secara
tertulis (Wiyanto, 2004:1-2).
Menulis merupakan kegiatan menggali pikiran dan perasaan
mengenai suatu subjek, memilih hal-hal yang akan ditulis,
menentukan cara menuliskannya sehingga pembaca dapat
memahaminya dengan mudah dan jelas (Mc. Crimmon
dalam Slamet, 2008:141).
Menulis merupakan kegiatan menggali pikiran dan perasaan
mengenai suatu subjek, memilih hal-hal yang akan ditulis,
menentukan cara menuliskannya sehingga pembaca dapat
memahaminya dengan mudah dan jelas (McCrimmon dalam
Slamet, 2008:96).
Menulis merupakan kegiatan yang kompleks dengan
melibatkan cara berpikir teratur dan kemampuan
mengungkapkan ide dalam bentuk tulisan (Hastuti PH,
1982:1).
Menulis merupakan keterampilan yang sukar dan kompleks
(Heaton dalam Slamet, 2008:96).
Menulis merupakan proses berpikir, sebagai suatu proses
berpikir kegiatan menulis mencakup kegiatan memunculkan
dan memfokuskan pada ide-ide tertentu yang relevan dan
terkait untuk dituangkan dalam bentuk teks tertulis yang
kohesif dan koheren (Dagher, 1976:1).
Menulis merupakan serangkaian aktivitas (kegiatan) yang
terjadi dan melibatkan beberapa fase (tahap) yaitu fase
pramenulis (persiapan), penulisan (pengembangan isi
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karangan), dan pascapenulisan (telaah dan revisi atau
penyempurnaan tulisan) (Slamet, 2007:97).
Menulis merupakan suatu alat yang sangat ampuh dalam
belajar yang dengan sendirinya memainkan peran yang
sangat penting dalam dunia pendidikan (Enre, 1988:6).
Menulis merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan
(komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat
atau media (Slamet, 2008:104).
Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang
dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung,
tidak secara tatap muka dengan orang lain (Tarigan, 1982:3).
Menulis merupakan suatu proses berpikir dalam kebenaran
yang dimilikinya. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa
keterampilan menulis bukanlah suatu urusan yang sederhana,
karena tidak hanya menuliskan bahasa ke dalam lambang
tulisan melalui proses berpikiir (White dan Arndt, 1997:3).
Menulis merupakan suatu proses pertumbuhan melalui
banyak latihan (Sujanto, 1988:60).
Menulis merupakan suatu proses, yaitu proses penulisan. Ini
berarti bahwa melakukan kegiatan itu dalam beberapa tahap,
yaitu tahap prapenulisan, tahan penulisan dan tahap revisi
(Akhadiah, 1991:2).
Menulis merupakan suatu proses. Seseorang yang sedang
menulis dipastikan mempunyai bahan yang dituliskannya.
Proses menulis merupakan proses berpikir, proses mencari
keputusan, proses menemukan, proses percobaan dan proses
membuat kesalahan, pembenaran (Birdler, 1992:19).
Menulis pada hakikatnya adalah upaya mengekspresikan apa
yang dilihat, dialami, dirasakan, dan dipikirkan ke dalam
bahasa tulisan (Hakim, 2005:15)
Menulis puisi merupakan suatu kegiatan seseorang
―intelektual‖, yakni kegiatan yang menuntut seseorang harus
benar-benar cerdas, harus benar-benar meguasai bahasa,
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harus luas wawasannya, dan peka perasaannya (Jabrohim,
dkk., 2003:67-68).
Menulis sangatlah besar manfaatnya bagi dunia pendidikan
karena memudahkan para pelajar berpikir (Tarigan,
1993:22).
Menulis tidak sulit tetapi tidak pula mudah (Semi, 1990:7-8).
Menulis, di samping sebagai proses, menulis juga
merupakan suatu kegiatan yang kompleks karena
melibatkan cara berpikir yang teratur dan berbagai
persyaratan yang berkaitan dengan teknik penulisan,
antara lain: 1) adanya kesatuan gagasan; 2) penggunaan
kalimat yang jelas; 3) paragraf disusun dengan baik; 4)
penerapan kaidah ejaan yang benar; dan 5) penguasaan
kosakata yang memadai (Sri Hastuti dalam Slamet,
2007:98).
Menulis/Ada 4 tahap perkembangan tulisan yang dialami
oleh anak, yaitu: prafonemik, fonemik tahap awal, namahuruf, transisi, dan menguasai (Temple dkk. dalam Ahmad
dan Darmiyati, 2002:52).
Menulis/Ada beberapa manfaat menulis antara lain yaitu:
1) Dengan menulis dapat lebih mengenali kemampuan
dan potensi pribadi yang berkaitan dengan permasalahan
yang sedang ditulis. 2) Melalui kegiatan menulis dapat
mengembangkan berbagai gagasan atau pemikiran yang
akan dikemukakan. 3) Dari kegiatan menulis dapat
memperluas wawasan kemampuan berpikir, baik dalam
bentuk teoritis maupun dalam bentuk berpikir terapan. 4)
Permasalahan yang kabur dapat dijelaskan dan dipertegas
melalui kegiatan menulis. 5) Melalui tulisan dapat menilai
gagasan sendiri secara objektif. 6) Dalam konteks yang lebih
konkret, masalah dapat dipecahkan dengan lebih melaui
tulisan. 7) Dengan menulis dapat memotivasi diri untuk
belajar dan membaca lebih giat. Penulis menjadi penemu
atau pemecah masalah bukan sekedar menjadi penyadap
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informasi dari orang lain. 8) Melalui kegiatan menulis dapat
membiasakan diri untuk berpikir dan berbahasa secara tertib
(Akhadiah, dkk., 1994:1-2).
 Menulis/Ada faktor lain yang mempengaruhi cara penulisan
seseorang, bahwa seseorang enggan dalam menulis karena
tidak tahu untuk apa dia menulis, merasa tidak berbakat, dan
merasa tidak tahu bagaimana harus menulis (Graves dalam
Slamet, 2008:105).
 Menulis/Ada lima tahap-tahap proses menulis yaitu: a) tahap
pramenulis, b) tahap pembuatan draft, c) tahap revisi, d)
tahap editing, dan e) tahap publikasi (Rofi‘udin dan Zuhdi,
2002:112-113).
 Menulis/Ada tujuh tujuan dalam menulis yaitu: a) Tujuan
Penugasan (Assignment Purpose). Penulis tidak memiliki
tujuan, untuk apa dia menulis. Penulis hanya menulis, tanpa
mengetahui tujuannya. Dia menulis karena mendapat tugas,
bukan atas kemauan sendiri. b) Tujuan Altruistik (Altruistic
Purpose). Penulis bertujuan untuk menyenangkan para
pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin
menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan
dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih
mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya itu. c)
Tujuan Persuasive (Persuasive Purpose). Penulis bertujuan
mempengaruhi pembaca, agar para pembaca yakin akan
kebenaran gagasan/ ide yang dituangkan maupun yang
diutarakan oleh penulis. d) Tujuan Informasional
(Informatioanal Purpose). Penulis menuangkan ide/gagasan
dengan tujuan memberi informasi atau keterangan kepada
pembaca. e) Tujuan Pernyataan Diri (Self Expressive
Purpose). Penulis berusaha untuk memperkenalkan atau
menyatakan dirinya sendiri kepada para pembaca. f) Tujuan
Kreatif (Creative Purpose). Penulis bertujuan agar para
pembaca, dapat memiliki nilai-nilai artistik atau nilai-nilai
kesenian dengan membaca tulisan si penulis. g) Tujuan
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Pemecahan Masalah (Problem Solving Purpose). Penulis
berusaha memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Dengan
tulisannya, penulis berusaha memberi kejelasan kepada para
pembaca tentang bagaimana cara pemecahan suatu masalah
(Hugo Hartig dalam Muchlisoh, dkk, 1992:234).
Menulis/Agar komunikasi lewat lambang tulis dapat tercapai
seperti yang diharapkan, penulis hendaklah menuangkan ide
atau gagasannya ke dalam bahasa yang tepat, teratur dan
lengkap (Nurgiyantoro, 2001:271).
Menulis/Agar proses penulisan dibatasi oleh waktu agar
prinsip efisien dan efektifitas dapat dilaksanakan (Bram,
1995:64-68).
Menulis/Aktifitas menulis merupakan suatu bentuk
manifestasi berbahasa yang paling akhir dikuasai seseorang
(pembelajar) setelah keterampilan berbahasa yang lain
(Nurgiyantoro, 1988:270).
Menulis/Aspek menulis meliputi isi, organisasi, kosakata,
penggunaan bahasa, dan mekanik (Nurgiyantoro, 2001:306).
Menulis/Begitu pula jenis tulisan berdasarkan bentuknya
dibedakan: 1) narasi; 2) eksposisi; 3) deskripsi; dan 4)
argumentasi (Semi, 1990:32).
Menulis/Berbagai keuntungan yang hendak dicari orang
dalam menulis. Keuntungan tersebut adalah dapat mengenali
kemampuan potensi diri, mengembangkan berbagai gagasan,
menyerap, mencari, dan menguasai informasi tentang topik,
yang hendak ditulis. Kegiatan menulis membawa seseorang
untuk memperluas wawasan, dapat mengorganisasikan
gagasan secara sistematis, dapat menilai gagasan sendiri
secara lebih obyektif, dapat membiasakan diri untuk asyik
menuliskan permasalahan secara tersurat, dan meluangkan
kemudahan untuk memecahkan persoalan, terdorong untuk
belajar secara aktif, dan secara terencana akan membiasakan
diri untuk berpikir dan berbahasa secara tertib (Sabarti dkk.
dalam Santana K, 2007:13).
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 Menulis/Berdasarkan
bentuknya
ragam
tulisan
diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam bentuk, yaitu: 1)
Eksposisi, 2) Deskripsi, 3) Narasi, dan 4) Argumentasi
(Weaver dalam Tarigan, 1993:27-28).
 Menulis/Dalam kegiatan menulis, diperlukan adanya
kompleksitas kegiatan untuk menyusun karangan secara
baik yang meliputi: 1) keterampilan gramatikal, 2)
penuangan isi, 3) keterampilan stilistika, 4) keterampilan
mekanis, dan 5) keterampilan memutuskan (Heaton dalam
Slamet, 2008:142).
 Menulis/Dalam menulis prosa terdiri atas tiga tahapan, yaitu
prapenulisan, saat penulisan, dan pascapenulisan. Tahap
prapenulisan merupakan tahap mencari ide untuk
menentukan topik, menentukan calon pembaca, dan memilih
bentuk tulisan. Tahap penulisan diartikan sebagai
pengambangan gagasan mejadi sebuah cerita seperti yang
kita inginkan. Tahap pascapenulisan mencakupi aktivitas
pengeditan dan tindak lanjut (Doyin, 2007:6).
 Menulis/Dalam menulis terdapat kegiatan dalam beberapa
tahap, yakni: 1) tahap prapenulisan yang meliputi
perencanaan atau persiapan menulis dan mencakup beberapa
langkah kegiatan; 2) tahap penulisan, yang didalamnya
mengembangkan gagasan dalam kalimat-kalimat, satuan
paragraf, bab atau bagian, pemilihan kata, dan teknik
penulisan; 3) tahap revisi. Tahap ini meliputi membaca dan
menilai kembali apa yang sudah ditulis, memperbaiki,
mengubah, bahkan jika perlu memperluas tulisan (Akhadiah,
Arsjad, dan Ridwan, 1988:2).
 Menulis/Dalam pengertian yang luas menulis merupakan
kata sepadan yang mempunyai arti sama dengan mengarang,
yakni segenap rangkaian kegiatan seseorang mengungkapkan
buah pikirannya melalui bahasa tulis untuk dibaca dan
dimengerti oleh orang lain (Gie, 2002:9).
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 Menulis/Dengan latihan yang sungguh-sungguh kemampuan
menulis itu dapat dimiliki oleh siapa saja (Akhadiah, Arsjad,
dan Ridwan, 1988:2).
 Menulis/Kata menulis mempunyai dua arti, pertama, menulis
berarti mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi tandatanda yang dapat dilihat. Kedua, kata menulis mempunyai
arti kegiatan mengungkapkan gagasan secara tertulis
(Wiyanto, 2004:12)
 Menulis/Kata menulis mempunyai dua arti; pertama, menulis
berarti mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi
tandatanda yang dapat dilihat. Bunyi-bunyi yang diubah itu
bunyi bahasa yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat
ucap manusia. Bunyi bahasa itu sebenarnya menjadi lambang
atau wakil sesuatu yang lain. Yang diwakili berupa benda,
perbuatan, sifat dan lain-lain. Kedua, menulis mempunyai
arti kegiatan mengungkapkan gagasan secara tertulis. Orang
yang melakukan kegiatan dinamakan penulis dan hasil
kegiatannya berupa tulisan (Wiyanto, 2006:1-2).
 Menulis/Kegiatan menulis atau mengarang akan melahirkan
enam jenis nilai, yaitu: 1) kecerdasan, maksudnya seseorang
akan senantiasa tambah daya pikirnya dan kemampuan
berkhayalnya, 2) kependidikan, yaitu dapat memelihara
ketekunan kerja dan senantiasa berusaha memajukan diri, 3)
kejiwaan, yakni keberhasilan mengarang dapat menimbulkan
kepuasan batin , kegembiraan kalbu, kebanggaan pribadi,
kepercayaan diri, 4) kemasyarakatan, pengarang yang
berhasil akan mendapat penghargaan dari masyarakat, 5)
keuangan, hasil tulisan yang sudah diterima masyarakat akan
diberikan imbalan uang, 6) kefilsafatan, buah pikiran
seseorang akan tetap abadi atau diabadikan (Gie, 2002:1920).
 Menulis/Kegiatan menulis melibatkan aspek penggunaan
tanda baca dan ejaan, penggunaan diksi dan kosakata,
penataan kalimat, pengembanagan paragraf, pengolahan
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gagasan dan pengembangan model karangan (Slamet,
2008:209).
Menulis/Kegiatan menulis mengakibatkan seseorang
menjadi: 1) paham bagaimana bebahasa yang baik dan benar,
2) berupaya untuk menguasai dan mengembangkan kosakata
sebanyak-banyaknya, 3) terbiasa untuk mengembangkan
penguasaan kaidah berbahasa, 4) berlatih untuk
mengembangkan pengetahuan, dan menemukan, gaya
penyampaian yang paling cocok ketika mengeluarkan
pikiran, dan 5) terus-menerus berupaya meningkatkan
penalaran logika (Santana K, 2007:13).
Menulis/Kegunaan menulis antara lain, yakni dengan
menulis menolong menemukan kembali apa yang pernah
diketahui, dengan menulis menghasilkan ide-ide baru (Enre,
1988:6).
Menulis/Keterampilan menulis merupakan keterampilan
berbahasa yang sangat penting bagi siswa sebagaimana
keterampilan membaca, baik selama mereka mengikuti
pendidikan di berbagai jenjang dan jenis sekolah, maupun
nanti dalam kehidupannya di masyarakat (Syafi‘i, 1993:53).
Menulis/Kita menulis untuk berkomunikasi. Agar tulisan
dapat dipahami maka seseorang harus mampu membuat
pernyataan dalam bentuk kalimat yang efektif. Hal ini
menghindari ketidak jelasan pesan yang disampaikan
(Rosemary & Oldham, 1996:7).
Menulis/Klasifikasi berdasarkan bentuknya sebagai berikut:
1) eksposisi, yang mencakup definisi dan analisis; 2)
deskriptif, yang mencakup deskripsi ekspositori dan literer;
3) narasi, yang mencakup urutan waktu, motif, konflik, titik
pandangan dan pusat minat; dan 4) argumentasi, yang
mencakup induksi dan deduksi (Weaver dalam Tarigan,
1993:27).
Menulis/Klasifikasi menulis: 1) eksposisi, yang mencakup
enam metode analisis yaitu klasifikasi, definisi,
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eksemplifikasi, sebab akibat, komparasi dan kontras, serta
proses; 2) argumen, yang mencakup argumen formal dan
persuasi informal; 3) deskripsi, yang meliputi deskripsi
ekspositori dan artistik/literer; 4) narasi, yang meliputi narasi
informatif dan artistik/literer (Morris dalam Tarigan,
1993:27).
 Menulis/Langkah-langkah di dalam menulis puisi
diantaranya sebagai berikut. 1) Sebelum menulis puisi,
pahami dulu apa itu puisi. Bisa dengan mulai membaca puisi
yang ada dibuku, majalah, atau media massa. Baca juga buku
tentang puisi. Setelah banyak membaca puisi tentu sedikit
atau banyak aka yahu apa itu puisi dan bagaimana
membuatnya. 2) Cari inspirasi. Pengalaman eswtetik sebagai
pendorong pembuatan puisi. Puisi agaknya cocok untuk
menggambarkan pengalaman estetik tersebut. 3) Coba bawa
catatan atau buku kecil. Ketika muncu idea tau inspirasi,
ilham, langsung saja ditulis, sebab saat ide tersebut terlewat,
untuk waktu tertentu ide tersebut akan hilang. 4) Tulislah
puisi, jangan ragu, takut, atau malu. Tulis apa saja yang ada
dipikiran, perasaan (sedih, gembira), uneg-uneg, kegelisahan,
tulislah perasaan dengan bebas tanpa beban. 5) Baca dan
perbaiki. Setelah selesai menulis puisi coba endapkan
sebentar beberapa jam atau beberapa hari kemudian. Setelah
itu, baca lagi puisi tersebut, rasakan sesuatu yang berbeda
dalam puisi tersebut. 6) Setelah selesai menulis puisi, coba
uji puisi. Dengan mengirim ke media massa atau minta kritik
saran dari teman, guru, orangtua, atau siapa saja. 7) Kalau
puisi tersebut tidak dikirimkan karena suatu alas an, bisa
disimpan sebagai kenang-kenangan. Puisi adalah karya seni
yang sangat pribadi, kalau memang tidak laku dijual ke
media atau penerbit, puisi tersebut masih pantas untuk
disimpan sebagai dokumen pribadi misalnya dalam buku
harian (Komaidi, 2008:210-212).
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 Menulis/Lingkungan literasi, pemodelan, workshop menulis,
konferensi, perevisian dan pengeditan, serta pemublikasian
sebagai bagian-bagian penting dalam proses pembelajaran
menulis (Cox, 1999:319-327).
 Menulis/Manfaat kegiatan menulis atau mengarang ada
enam, yaitu menulis atau mengarang sebagai suatu sarana
untuk: 1) pengungkapan diri, 2) pemahaman, 3) membantu
mengembangkan kepuasan pribadi, kebangsaan dan suatu
perasaan bangga diri, 4) suatu sarana untuk meningkatkan
kesadaran dan penerapan terhadap lingkungan sekeliling
seseorang, 5) suatu sarana untuk keterlibatan secara
bersemangat dan bukannya penerimaan yang pasrah, 6) suatu
sarana untuk mengembangkan suatu pemahaman tentang
kemampuan menggunakan bahasa (Bernard Perey (1981)
dalam Gie, 2002:21-22).
 Menulis/Manfaat menulis adalah sebagai berikut: 1)
memberikan arahan yaitu memberikan petunjuk kepada
orang lain dalam mengerjakan sesuatu, 2) menjelaskan
sesuatu yakni memberikan uraian atau penjelasan tentang
sesuatu hal yang harus diketahui orang lain, 3)
menceriterakan kejadian yakni memberikan informasi
tentang sesuatu yang berlangsung di suatu tempat di suatu
waktu, 4) meringkaskan yakni membuatkan rangkuman suatu
tulisan sehingga menjadi lebih singkat, dan (50 meyakinkan
yakni tulisan yang berusaha meyakinkan orang lain agar
setuju atau sependapat dengannya (Semi, 1990:19).
 Menulis/Manfaat menulis akan mendorong seseorang
menjadi lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih cerdas (Asul
Wiyanto, 2004:6-7).
 Menulis/Mengelompokkan tulisan berdasarkan bentuknya
menjadi empat, yaitu: 1) eksposisi; 2) persuasi; 3) argumen;
4) deskripsi (Brooks dan Warren dalam Tarigan, 1993:28).
 Menulis/Pada dasarnya, menulis itu bukan hanya berupa
melahirkan pikiran atau perasaan saja, melainkan juga
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merupakan pengungkapan ide, pengetahuan, ilmu, dan
pengalaman hidup seseorang dalam bahasa tulis. Oleh karena
itu, menulis bukanlah merupakan kegiatan yang sederhana
dan tidak perlu dipelajari, tetapi justru dikuasai (Stefanus
dalam Slamet, 2008:97).
Menulis/Pada prinsipnya fungsi utama dari tulisan adalah
sebagai alat komunikasi tidak langsung. Komunikasi yang
terjadi yaitu komuniukasi searah antara penulis dan pembaca
(Tarigan, 1994:22).
Menulis/Penggunaan istilah menulis dan mengarang
merupakan dua hal yang dianggap sama pengertiannya atau
bersinonim. Keduanya dapat saling menggantikan. Tulisan
sebagai hasil menulis berpadanan dengan karangan sebagai
hasil mengarang (Stefanus dalam Slamet, 2008:96).
Menulis/Pramenulis memegang peran penting dan
menentukan
keberhasilan
pembelajaran.
Kegiatan
pembelajaran dalam tahap ini meliputi: 1) penjabaran topik
berdasarkan tema, 2) pemilihan topik sesuai tema, 3)
pengembangan topik, 4) penulisan judul, dan 5) penyusunan
kerangka karangan (Murray dalam Thompkins, 1991:9).
Menulis/Program pengajaran menulis pada dasarnya
dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan: 1) mendorong
siswa untuk menulis dengan jujur dan bertanggung jawab,
dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa secara berhatihati, integritas, dan sensitif, 2) merangsang imajinasi dan
daya pikir atau intelek siswa, 3) menghasilkan
tulisan/karangan yang bagus organisasinya, tepat, jelas, dan
ekonomis penggunaan bahasanya dalam membebaskan
segala sesuatu yang terkandung dalam hati dan pikiran
(Ahmadi, 1990:28).
Menulis/Proses menulis mencakup tiga aktivitas yaitu: 1) pra
menulis
(pre
writing),
yang didalamnya
harus
memperhatikan apa tujuan menulis dan untuk siapa tulisan
itu, 2) penulisan (writing) dan penulisan kembali (re writing)
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yang menekankan pada apa yang akan disajikan dan
bagaimana cara mengungkapkannya, dan 3) pengeditan
(editing) berisi kegiatan atau penyesuaian formal dan
mengecek keakuratan teks sehingga dapat diterima oleh
pembaca secara maksimal (Hedge, 1998:21-23).
Menulis/Proses menulis sekurang-kurangnya mencakup
lima unsur, yaitu: 1) isi karangan, 2) bentuk karangan, 3)
tata bahasa, 4) gaya, 5) ejaan dan tanda baca (David P.
Haris dalam Slamet, 2007:108).
Menulis/Proses menulis tidak bersifat linier, tetapi bersifat
interaktif dan recursive. Hal ini berarti bahwa dalam proses
menulis, antara tahap yang satu dengan tahap yang lain
saling berkaitan dan berulang secara fleksibel (Flowers dan
Hayes dalam Marzano, 1992:57).
Menulis/Proses penulisan dibatasi oleh waktu agar prinsip
efisien dan efektifitas dapat dilaksanakan (Bram, 1995:68).
Menulis/Proses penulisan dilaksanakan melalui dua tahap
yaitu: 1) tahap drafting, dan 2) tahap finalizing. Pada tahap
drafting penulis menentukan topik yang akan ditulis. Penulis
dapat mengawali dari pengalaman pribadinya yang bersifat
nyata, bukan imaginative. Dilanjutkan dengan langkah
berikutnya menentukan kalimat topik (topik sentence) yang
kemudian dikembangkan menjadi paragraf-paragraf (Bram,
1995:64-70).
Menulis/Ragam tulisan (genres of writing) berdasarkan
sifatnya, yakni: 1) tulisan akademis (academic writing)
meliputi makalah, esai, komposisi, jurnal pendidikan,
laporan pendidikan, tesis, dan disertasi; 2) tulisan yang
berkaitan dengan pekerjaan (job-related writing) meliputi
pesan, surat atau email, memo, laporan pekerjaan, jadwal,
iklan, dan pengumuman; dan (tulisan pribadi (personal
writing) mencakup surat, email, kartu ucapan, undangan,
catatan pribadi, catatan kalender, dan jurnal pribadi
(Douglas, 2000:219).
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 Menulis/Ragam tulisan atau karangan dapat digolongkan
menjadi dua jenis, yakni: 1) karangan faktawi yang meliputi
karangan ilmiah dan karangan informative dan 2) karangan
khayali yang meliputi prosa dan puisi (Gie, 2002:26).
 Menulis/Rangkaian aktivitas menulis meliputi: 1)
pramenulis, 2) penulisan draft, 3) revisi, 4) penyuntingan, 5)
publikasi atau pembahasaan (Keraf, 2004:38).
 Menulis/Rumusan tujuan penulisan adalah suatu gambaran
atau perencanaan menyeluruh yang akan mengarahkan
penulis dalam proses penulisannya (Sabarti Akhadiat dalam
Maliki, 1999:50).
 Menulis/Sebagai
keterampilan
berbahasa,
menulis
merupakan keterampilan yang sukar dan kompleks. Oleh
karenanya keterampilan menulis merupakan salah satu dari
keterampilan berbahasa yang dikuasai seseorang sesudah
menguasai keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca
(Heaton dalam Slamet, 2008:141).
 Menulis/Sebagai suatu proses, menulis merupakan
serangkaian aktivitas (kegiatan) yang terjadi dan
melibatkan beberapa fase (tahap) yaitu fase
pramenulis (persiapan), penulisan (pengembangan isi
karangan), dan pascapenulisan (telaah dan revisi atau
penyempurnaan tulisan) yang memerlukan banyak latihan
(Slamet, 2007:97).
 Menulis/Sebuah tulisan dikatakan berhasil apabila tulisan
tersebut dapat dipahami secara baik oleh pembacanya.
Segala ide dan pesan yang disampaikan dipahami secara baik
oleh pembacanya, tafsiran pembaca sama dengan maksud
penulis (Semi, 1990:8).
 Menulis/Secara teoritis gagasan tulisan dapat digali dari
empat sumber yaitu: 1) pengalaman, 2) pengamatan, 3)
khayalan atau imajinasi, dan 4) pendapat dan keyakinan
(Semi, 2007:24).
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 Menulis/Secara umum tujuan orang menulis adalah: a) untuk
menceritakan sesuatu, b) untuk memberikan petunjuk atau
pengarahan, c) untuk menjelaskan sesuatu, d) untuk
menyakinkan, e) untuk merangkum (Semi, 2007:14-21).
 Menulis/Seorang
penulis
deskripsi
mengharapkan
pembacanya, melalui tulisannya, dapat melihat apa yang
dilihatnya, dapat mendengar apa yang didengarnya, mencium
bau yang diciumnya, mencicipi apa yang dimakannya,
merasa apa yang diarasakannya, serta sampai kesimpulan
yang sama dengannya (Kosasih, 2003:45).
 Menulis/Seorang
penulis
harus
menguasai
dan
memperhatikan
konsep-konsep
yang meliputi:
1)
pemahaman terhadap kondisi pembaca, 2) pemahaman
terhadap tujuan penulisan, 3) pemahaman terhadap diri
sendiri, 4) penguasaan bahasa (Indonesia). Sehingga tulisan
yang dibuatnya dapat memuat pesan yang dimaksud penulis
dan dapat diterima oleh pembaca atau orang lain (Syafi‘ie,
1993:57-59).
 Menulis/Tujuan menulis yang berbeda akan menghasilkan
jenis tulisan yang berbeda (Tarigan, 1993:23-24).
 Menulis/Tujuan menulis yang perlu diperhatikan bukan
hanya memupuk pengetahuan dan keterampilan menulis
tetapi juga harus memupuk jiwa estetis, informatif, dan
persuasiv (Supriyadi, dkk, 1994:270).
 Menulis/Tujuan menulis/mengarang menjadi tiga bagian,
yaitu: 1) memberi tahu, memberi informasi karangan khusus
ditujukan pada pikiran untuk menambah pengetahuan,
mengajukan
pendapat,
mengupas
persoalan,
2)
menggerakkan hati, menggetarkan perasaan, mengharukan,
karangan khusus ditujukan untuk menggugah perasaan,
untuk mempengaruhi, mengambil hati, membangkitkan
simpati, 3) campuran kedua hal di atas, yaitu memberi tahu
sekaligus mempengaruhi (Widyamartaya, 1984:13).
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 Menulis/Tujuan penulis: 1) tujuan penugasan (assignment
purpose) yakni menulis hanya sekadar menjalani tugas bukan
kemauan sendiri; 2) tujuan altruistik (altruistic purpose)
yakni menyenangkan dan mengutamakan kepentingan
pembaca; 3) tujuan persuasif (persuasive purpose) yakni
mempengaruhi pembaca atas gagasan penulis 4) tujuan
memberi informasi (informational purpose) yakni
memberikan informasi kepada pembaca hal yang dianggap
penting oleh penulis; 5) tujuan pernyataan diri (selfexpressive purpose) yakni memperkenalkan diri; 6) tujuan
kreatif (creative purpose) yaitu menampilkan nilai-nilai
artistik; dan 7) tujuan pemecahan masalah (problem-solving
purpose) yakni penulis ingin orang lain membantu
memecahkan masalah yang dihadapi (Hugo Hartig dalam
Tarigan, 1993:24).
 Menulis/Untuk membuat tulisan bernada mengritik
penulis harus membaca karya-karya sastra serta harus
memahami benar-benar peranan sastrawan atau penulis
karya sastra tersebut. Hal ini merupakan syarat mutlak
(Tarigan, 1993:129).
 Menyimak adalah proses aktif dan berarti dalam memaknai
apa yang kita dengar (Nunan, 2005:3).
 Menyimak adalah proses besar mendengarkan, mengenal,
serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan (Anderson
dalam Tarigan, 1994:28).
 Menyimak adalah proses memahami ucapan dalam bahasa
asal atau bahasa kedua (Helgesen and Brown 2007:32).
 Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan
lambang-lambang
lisan
dengan
penuh
perhatian,
pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh
informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna
komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara
melalui ujaran atau bahasa lisan (Tarigan, 1994:28).
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 Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan
mendengarkan
bunyi
bahasa,
mengidentifikasi,
menginterpretasikan, dan mereaksi atas makna yang
terkandung di dalamnya (Akhadiat dalam Sutari, dkk.,
1998:19).
 Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan
mendengarkan
bunyi
bahasa,
mengidentifikasi,
menginterpretasikan, dan mereaksi atas makna yang
terkandung di dalamnya (Akhadiat dalam Sutari, dkk,
1997:18).
 Menyimak mempunyai arti yang sama dengan
mendengarkan.
Menyimak
dapat
pula
bermakna
mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta
apresiasi (Russel & Anderson dalam Tarigan 1994:28).
 Menyimak Sosial (social listening), atau menyimak
percakapan (conversational listening) atau menyimak sopan
(courteous listening) biasanya berlangsung dalam situasi–
situasi sosial tempat orang-orang bercengkerama mengenai
hal-hal yang menarik perhatian semua orang yang hadir dan
saling mendengarkan satu sama lain untuk membuat
responsi-responsi yang wajar, mengikuti hal-hal yang
menarik, dan memperlihatkan perhatian yang wajar terhadap
apa-apa yang dikemukakan, dikatakan oleh seorang rekan
(Dawson dalam Tarigan 1994:153).
 Menyimak/Ada beberapa butir-butir pokok yang ada
kaitannya dengan upaya untuk membuat bahan simakan bisa
menarik. Butir-butir pokok yang dimaksud antara lain tema
harus up to date, tema terarah dan sederhana, tema dapat
menambah pengalaman dan pemahaman, tema bersifat
sugestif dan evaluatif, tema bersifat motivatif, bahan simakan
harus dapat menghibur, bahasa sederhana dan mudah
dimengerti, harus bersifat dialog bukan duolog (Tarigan,
1994:191).
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 Menyimak/Ada empat tingkatan tes kemampuan menyimak
meliputi tingkat ingatan, tingkat pemahaman, tingkat
penerapan, tingkat analisis. Pertama, tes kemampuan
menyimak tingkatan ingatan. Tes kemampuan menyimak
pada tingkatan ini hanya menuntut siswa untuk mengingat
fakta yang telah diperdengarkan. Bentuk tes yang digunakan
dapat berbentuk tes objektif, isian singkat, dan pilihan ganda.
Kedua, tes kemampuan menyimak tingkat pemahaman. Tes
kemampuan menyimak pada tingkat pemahaman menuntut
siswa untuk dapat memahami wacana yang diperdengarkan.
Kemampuan pemahaman dalam tingkat ini masih sederhana
dan butir-butir tes belum sulit. Ketiga, tes kemampuan
menyimak tingkat penerapan. Tes kemampuan pada tingkat
ini dimaksudkan untuk mengungkap kemampuan siswa
menerapkan konsep pada situasi yang baru. Butir-butir tes
kemampuan menyimak pada tingkatan ini terdiri dari
pernyataan yang diperdengarkan dan gambar-gambar sebagai
alternatif jawaban terdapat dalam lembar tugas. Keempat, tes
kemampuan menyimak tingkat analisis. Tes pada
kemampuan tingkat ini bertujuan untuk memahami informasi
dalam wacana yang akan diteskan dengan cara menganalisis.
Jadi, butir tes tingkat analisis lebih kompleks dan sulit
daripada butir tes pada tingkat pemahaman (Nugiyantoro,
1988:239).
 Menyimak/Beberapa contoh materi simakan yang dapat
dijadikan sebagai bahan pengajaran hendaknya memiliki
berbagai tujuan, antara lain: 1) materi yang tujuannya
mendapat respon dari penyimak berupa bunyi-bunyian, baik
berupa suara, kata, frasa, maupun kalimat, 2) materi yang
memerlukan pemusatan perhatian, yakni menemukan
gagasan-gagasan pokok pembicaraan dan gagasan-gagasan
penunjangnya, 3) materi yang bertujuan membandingkan
atau mempertentangkan dengan pengalaman atau
pengetahuan penyimak, 4) materi yang tujuannya menuntut
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penyimak berpikir kritis, yakni melalui proses analisis, 5)
materi yang tujuannya menghibur dan bersifat santai, 6)
materi yang tujuannya informatif, dan 7) materi yang
tujuannya deskriminatif, yakni setelah menerima pesan,
penyimak dapat memberikan reaksi yang sesuai dengan
keinginan pembicara (Sutari, 1997:120-121).
Menyimak/Dalam keterampilan menyimak, kemampuan
menangkap dan memahami makna pesan baik tersurat
maupun yang tersirat yang terkandung dalam bunyi, unsur
kemampuan mengingat pesan, juga merupakan persyaratan
yang harus dipenuhi oleh keterampilan menyimak. Maka,
menyimak dapat dibatasi sebagai proses mendengarkan,
menyimak, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan
(Akhadiat dalam Sutari, dkk, 1997:19).
Menyimak/Empat faktor yang mempengaruhi proses
menyimak, yaitu: 1) faktor lingkungan yang terdiri dari
lingkungan fisik dan lingkungan sosial, 2) faktor fisik, 3)
faktor psikologis, dan 4) faktor pengalaman (Logan dalam
Tarigan, 1986:86).
Menyimak/Faktor yang mempengaruhi menyimak, meliputi:
1) pengalaman, 2) pembawaan, 3) sikap atau pendirian, 4)
motivasi, daya penggerak, dan 5) perbedaan jenis kelamin
(Webb dalam Tarigan, 1994:97).
Menyimak/faktor/Ada delapan faktor yang mempengaruhi
menyimak sebagai berikut. 1) Kondisi fisik seorang
penyimak merupakan faktor penting yang turut menentukan
keefektifan serta kualitas menyimak. 2) Faktor psikologis
juga mempengaruhi proses menyimak. 3) Faktor
pengalaman, kurangnya minat merupakan akibat dari
pengalaman yang kurang atau tidak ada sama sekali
pengalaman dalam bidang yang disimak. 4) Faktor sikap,
sikap seseorang akan berpengaruh dalam kegiatan menyimak
karena pada dasarnya manusia memiliki dua sikap yaitu
menerima dan menolak. 5) Faktor motivasi, merupakan salah
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satu butir penentu keberhasilan seseorang. 6) Faktor jenis
kelamin, Julian Silverman menemukan fakta-fakta bahwa
gaya menyimak pria pada umumnya bersifat obyektif, aktif,
keras hati, analitik, rasional, keras kepala atau tidak mau
mundur, menetralkan, intrunsif (bersifat mengganggu),
berdikari atau mandiri, sanggup mencukupi kebutuhan
sendiri (swasembada), dapat menguasai dan mengendalikan
emosi; sedangkan gaya menyimak wanita cenderung lebih
subjektif, pasif, ramah atau simpatik, difusif (menyebar),
sensitif, mudah dipengaruhi, mudah mengalah, reseptif,
bergantung (tidak mandiri), dan emosional. 7) Faktor
lingkungan, berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial.
8) Faktor peranan dalam masyarakat, kemampuan menyimak
kita dapat juga dipengaruhi oleh peranan kita dalam
masyarakat (Tarigan, 1994:99-107).
Menyimak/Faktor/Ada lima faktor yang mempengaruhi
menyimak, yaitu: 1) sikap, 2) motivasi, 3) pribadi, 4) situasi
kehhidupan, dan 5) peranan dalam masyarakat (Hunt dalam
Tarigan, 1994:97).
Menyimak/faktor/Ada lima faktor yang mempengaruhi
menyimak, yaitu sikap, motivasi, pribadi, situasi, kehidupan,
dan peranan dalam masyarakat (Hunt dalam Tarigan
1994:97).
Menyimak/faktor/Empat faktor, yaitu lingkungan, fisik,
psikologis, dan pengalaman (Webb dalam Tarigan, 1994:98).
Menyimak/Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan
menyimak antara lain: 1) Faktor fisik. 2) Faktor psikologis.
3) Faktor pengalaman. 4) Faktor sikap. 5) Faktor motivasi. 6)
Faktor jenis kelamin. 7) Faktor lingkungan. 8) Faktor
peranan masyarakat (Tarigan, 1994:99-107).
Menyimak/Langkah-langkah menyimak berita untuk
menemukan pokok-pokok berita sebagai berikut. 1.
Mempersiapkan diri dengan pikiran terbuka dan
menyingkirkan segala hal yang mengganggu dalam
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menyimak sertamenyiapkan alat tulis yang dibutuhkan. 2.
Menyimak berita dengan benar, yaitu konsentrasi dan
menyimak
berita
dengan
penuh
perhatian.
3.
Mengidentifikasi pokok-pokok berita dari berita yang
didengar. 4. Menemukan pokok-pokok beritadari berita yang
didengar. 5. Membuat peta konsep dari pokok-pokok berita
yang ditemukan agar dapat mempermudah dalam memahami
pokok-pokok beritanya (Nurhadi, 2005:69-72).
 Menyimak/Manfaat menyimak ada beberapa hal, yaitu: 1)
mempelajari sesuatu, 2) memikat hati orang lain, 3)
memperoleh manfaat dari bahan simakan, 4) menghilangkan
rasa bosan, 5) membandingkan sesuatu, 6) memperluas
pandangan, dan 7) memenuhi rasa ingin tahu (Hunt dalam
Tarigan 1994:140).
 Menyimak/Manfaat menyimak diklasifikasikan menjadi tiga
hal utama, yaitu: 1) untuk menikmati, 2) meningkatkan
pemahaman, dan 3) menilai hal yang disimak (Tarigan,
1994:187).
 Menyimak/Manfaat menyimak sebagai berikut: 1)
Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang
berharga bagi kemanusiaan sebab menyimak memiliki nilai
informatif yaitu memberikan masukan-masukan tertentu
yang menjadikan kita lebih berpengalaman. 2) Meningkatkan
intelektualitas serta memperdalam penghayatan keilmuan
dan khasanah ilmu. 3) Memperkaya kosakata, menambah
perbendaharaan ungkapan yang tepat, bermutu dan puitis. 4)
Memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup
serta membina sifat terbuka dan obyektif. 5) Meningkatkan
kepekaan dan kepedulian sosial. 6) Meningkatkan citra
artistik jika yang disimak merupakan bahan simakan yang isi
dan bahasanya halus. 7. Menggugah kreativitas dan semangat
cipta untuk menghasilkan ujaran-ujaran dan tulisan-tulisan
yang berjati diri (Setiawan dalam Rahmawati, 2007:20-21).
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 Menyimak/Membagi pengertian menyimak menjadi dua
yaitu pertama menyimak dalam arti sempit mengacu pada
proses mental pendengar yang menerima bunyi yang
dirangsangkan oleh pembicara dan kemudian menyusun
penafsiran apa yang disimaknya, kedua menyimak dalam arti
luas mengacu pada proses bahwa si penyimak tidak hanya
mengerti dan membuat penafsiran tentang apa yang
disimaknya, tetapi lebih dari itu ia berusaha melakukan apa
yang diinformasikan oleh materi yang disimaknya (Nurhadi,
1995:339).
 Menyimak/Mengklasifikasikan menyimak atas dasar tujuan
khusus menjadi tujuh, yaitu: 1) menyimak untuk belajar, 2)
menyimak untuk menghibur, 3) menyimak untuk menilai, 4)
menyimak apresiatif, 5) menyimak untuk mengomunikasikan
ide dan perasaan penyimak, 6) menyimak deskriminatif, dan
7) menyimak pemecahan masalah (Logan dalam Sutari,
1997:32-34).
 Menyimak/Mengklasifikasikan ragam menyimak berdasarka
beberapa faktor, yaitu: 1) berdasarkan sumber suara yang
disimak, 2) berdsarka taraf aktivitas menyimak, 3)
berdasarkan hasil simakan, 4) berdasarkan cara penyimakan,
5) berdasarkan tujuan menyimak, dan 6) berdasarkan tujuan
khusus (Sutari, 1997:28-30).
 Menyimak/Mengklasifikasikan
ragam
menyimak
berdasarkan tujuan menyimak, yaitu: 1) menyimak
sederhana, 2) menyimak deskriminatif, 3) menyimak santai,
4) menyimak informatif, 5) menyimak literatur, dan 6)
menyimak kritis (Tidyman dan Butterfield dalam Sutari,
1997:31-32).
 Menyimak/Tahap-tahap menyimak yaitu: 1) tahap
mendengar, dalam tahap ini baru mendengar segala sesuatu
yang dikemukakan oleh sang pembicara dalam ujaran atau
pembicaraannya; 2) tahap memahami, setelah mendengar
maka ada keinginan untuk mengerti atau memahami dengan
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baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh sang pembicara;
3) tahap menginterpretasi, penyimak yang baik, yang cermat
dan teliti, belum puas kalau hanya mendengar dan
memahami isi ujaran sang pembicara, dia ingin menafsirkan
atau menginterpretasikan isi, butir-butir pendapat yang
terdapat dan tersirat dalam ujaran tersebut; 4) tahap
mengevaluasi, setelah memahami serta menafsir atau
menginterpretasikan isi pembicaraan, sang penyimak pun
mulailah menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan
anag pembicara, dimana keunggulan dan kelemahan,
kebaikan dan kekurangan sang pembicara; dan 5) tahap
menanggapi, merupakan tahap terakhir dalam kegiatan
menyimak, sang penyimak menyambut, mencamkan,
menyerap serta menerima gagasan atau ide yang
dikemukakan oleh sang pembicara dalam ujaran atau
pembicaraannya (Tarigan, 1994:58-59).
 Menyimak/Tahap-tahap menyimak, yaitu: 1) mendengar
bunyi kata-kata tetapi tidak memberikan reaksi kepada ideide yang diekspresikan; 2) menyimak sebentar-sebentar;
memperhatikan sebentar-sebentar; 3) setengah menyimak;
mengikuti diskusi atau pembicaraan hanya dengan maksud
sautu kesempatan untuk mengekspresikan ide sendiri; 4)
menyimak secara pasif dengan sedikit responsi yang
kelihatan; 5) menyimak secara sempit; dalam hal ini makna
atau penekanan yang penting pudar dan lenyap karena sang
penyimak menyeleksi butir-butir yang biasa, yang berkenan,
ataupun yang sesuai padanya, yang dapat disetujuinya; 6)
menyimak serta membentuk asosiasi-asosiasi dengan butirbutir yang berhubungan dengan penglaman pribadi
seseorang; 7) menyimak suatu laporan untuk menangkap ideide pokok dan unsur-unsur penunjang, atau mengikuti
petunjuk-petunjuk; 8) menyimak secara kritis; penyimak
memerhatikan nilai-nilai kata emosional dari pembicara; 9)
menyimak secara apresiatif dan kreatif dengan responsi
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mental dan emosional sejati yang matang (Anderson dalam
Tarigan, 1994:30-31).
 Menyimak/Tujuan menyimak adalah sebagai berikut: 1)
Menyimak untuk belajar, yaitu untuk memperoleh
pengetahuan dari ujaran pembicara. 2) Menyimak untuk
menikmati keindahan audial, yaitu menyimak dengan
menekankan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi
yang diujarkan atau yang diperdengarkan. 3) Menyimak
untuk mengevaluasi, yaitu menyimak dengan maksud agar
dia dapat menilai apa-apa yang dia simak (baik-buruk, indahjelek, dan lain-lain). 4) Menyimak untuk mengapresiasi
materi simakan, yaitu menyimak agar dapat menikmati serta
menghargai apa-apa yang disimaknya. 5) Menyimak untuk
mengkomunikasikan ide-idenya sendiri. Orang menyimak
dengan maksud agar dapat mengkomunikasikan ide,
gagasan, maupun perasaannya kepada orang lain dengan
lancar dan tepat. 6) Menyimak dengan maksud dan tujuan
dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. 7) Menyimak
untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. 8)
Menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu
masalah atau pendapat yang diragukan (Lagon dalam
Tarigan 1994:56).
 Menyimak/Tujuan menyimak, yaitu: 1) mendapatkan fakta;
2) menganalisis fakta dan ide. Setelah mendapatkan fakta
atau data, penyimak kemudian melakukan analisis terhadap
fakta atau ide tersebut dengan mempertimbangkan hasil
simakan dengan pengetahuan dan pengalamannya; 3)
mengevaluasi fakta atau ide. Dalam mengevaluasi fakta,
fakta yang diterima penyimak cukup dinilai akurat dan
relevan dengan pengetahuan dan pengalaman penyimak
berarti fakta itu dapat diterima. Sebaliknya apabila fakta
yang diterima kurang bermutu, tidak akurat dan kurang
relevan dengan pengetahuan dan pengalaman penyimak,
maka penyimak akan menolak fakta tersebut; 4)
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mendapatkan inspirasi. Melalui kegiatan menyimak dapat
memperoleh berbagai macam cara untuk membantu dalam
menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi; 5) mendapat
hiburan. Untuk memperoleh hiburan antara lain dapat
melakukan dengan menyimak. Misal mendengarkan
nyanyian lewat radio, melihat televisi, dan melihat
pertunjukan secara langsung; 6) memperbaiki kemampuan
berbicara (Sutari, 1997:22).
 Menyimak/Tujuan menyimak, yaitu: 1) menyimak untuk
belajar dan memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang
pembicara, 2) menyimak untuk menikmati keindahan audial,
yaitu menyimak dengan menekankan pada penikmatan
terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan, diperdagangkan
atau dipagelarkan (dalam bidang seni), 3) menyimak untuk
mengevaluasi. Menyimak dengan maksud menilai apa yang
disimak (baik-buruk, indah-jelek, dan lain-lain), 4)
menyimak untuk mengapresiasi materi simakan. Menyimak
dengan maksud menikmati serta menghargai apa yang
disimak, misalnya pembacaan puisi, musik, dan lain-lain, 5)
menyimak untuk mengkomunikasikan ide-idenya sendiri.
Orang
menyimak
dengan
maksud
agar
dapat
mengkomunikasikan ide, gagasan, maupun perasaannya
kepada orang lain dengan lancar dan tepat, 6) menyimak
dengan maksud dan tujuan dapat membedakan bunyi-bunyi
dengan tepat, 7) menyimak untuk memecahkan masalah
secara kreatif dan analisis. Menyimak dengan maksud
memperoleh banyak masukan dari san pembicara, dan 8)
menyimak sang pembicara untuk meyakinkan dirinya
terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini
diragukan atau menyimak secara persuasive (Tarigan,
1994:56).
 Metode adalah cara yang dipilih untuk mencapai tujuan
tertentu (Saliwangi, 1994:4).
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 Metode adalah cara-cara yang ditempuh untuk mencapai
suatu hasil yang memuaskan (Sunaryo, 1995:73).
 Metode Gillingham – Stillman merupakan suatu metode
yang terstruktur dan berorientasi pada kaitan bunyi dan
huruf, di mana setiap huruf dipelajari secara multisensoris.
Metode ini digunakan untuk tingkat yang lebih tinggi dan
bersifat sintesis, di mana kata diurai menjadi unit yang lebih
kecil untuk dipelajari, lalu digabungkan kembali menjadi
kata yang utuh (Myers, 1976:279).
 Metode merupakan teknik atau cara yang harus dilalui untuk
melakukan suatu pekerjaan dalam rangka mencapai suatu
tujuan (Roestiyah, 1998:1).
 Metode showing atau metode tidak langsung memperlihatkan
pengarang menempatkan diri di luar kisahan dengan member
kesempatan kepada para tokoh untuk menampilkan
perwatakan mereka melalui dialog dan action (Minderop,
2005:6).
 Metode/Ada 2 kelompok metode pengajaran membaca, yaitu
pengajaran membaca bagi anak pada umumnya dan metode
pengajaran membaca khusus bagi anak berkesulitan belajar
(Abdurrahman, 2002:214).
 Metode/Beberapa metode yang digunakan dalam pengajaran
membaca permulaan, yaitu: a. Metode abjad (alfabet).
Metode ini meliputi proses pengenalan huruf, merangkai
huruf menjadi suku kata, merangkai suku kata menjadi kata,
dan kata menjadi kalimat. b. Metode bunyi. Metode ini
memfokuskan pada lafalan dan prosesnya berjalan sama
seperti metode abjad. c. Metode suku kata. Diawali dengan
menyajikan suku kata, kemudian dirangkai menjadi kata,
merangkai kata dengan kata menggunakan kata sambung,
suku kata kemudian dilepas menjadi huruf, dan
mensintesiskan kembali huruf menjadi suku kata. d. Metode
lembaga kata. Metode ini menggunakan kata yang diurai
menjadi lembaga-lembaga kata. Kata diurai menjadi suku
133 | Dr. Drs. Rulam Ahmadi, M.Pd.

Ensiklopedi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia








kata, kemudian suku kata menjadi huruf, lalu huruf disatukan
menjadi suku kata dan kembali lagi menjadi kata. e. Metode
global. Metode ini melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1) Membaca kalimat dengan gambar. 2) Membaca kalimat
tanpa gambar. 3) Mengurai kalimat menjadi kata. 4)
Mengurai kata menjadi suku kata. 5) Mengurai suku kata
menjadi huruf. f. Metode SAS (Struktural Analitik Sintetik).
Pada metode ini ditampilkan struktur kalimat secara utuh,
kemudian dianalisis menjadi kata, suku kata, dan huruf. Pada
tahap sintesis struktur kalimat kemudian dikembalikan ke
bentuk semula (Supriyadi dalam Lestary, 2004:12)
Metode/Pada dasarnya metode membaca dibagi dalam dua
jenis, yaitu sintesis dan analitis. Metode sintesis menyajikan
kata yang diurai menjadi bagian yang lebih kecil, sementara
metode analitis mengajari anak kata dalam bentuk yang utuh,
baru kemudian mengurainya menjadi komponen –
komponen. Metode Fernald bukan termasuk metode analitis,
karena tidak berusaha mengajari anak mengurai kata menjadi
bagian – bagian, namun metode ini dianggap lebih analitis
daripada metode Gillingham karena memulai pengajaran
dengan kata yang utuh (Myers, 1976:279).
Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan
masyarakat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya
(Poerwadarminto, 1985:641).
Mite didefinisikan sebagai: ―dongeng yang berhubungan
dengan kepercayaan masyarakat‖. Jadi mite merupakan
cerita tentang kepercayaan suatu masyarakat yang diyakini
oleh masyarakat tetapi tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
Contoh: Nyai Loro Kidul (Sarikata Bahasa Indonesia,
2007:20).
Multisensori/Adanya 2 metode multisensori, yaitu yang
dikembangkan oleh Fernald dan Gillingham. Perbedaan
keduanya adalah, pada metode Fernald, anak belajar kata
sebagai pola yang utuh sehingga akan memperkuat ingatan
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dan visualisasi; sedangkan metode Gillingham menekankan
pada teknik meniru bentuk huruf satu per satu secara
individual (Yusuf, 2003:95).
 Multisensori/Metode multisensori yang dikembangkan oleh
Grace Fernald merupakan sebuah metode membaca remedial
– kinestetik yang dirancang untuk mengajari individu dengan
kesulitan membaca yang ekstrim. Namun semua orang
dengan inteligensi normal pun diterima dalam program ini
dan dalam beberapa kasus mereka belajar membaca selama
beberapa bulan hingga 2 tahun (Myers, 1976:282).
 Multisensori/Pendekatan multisensori mendasarkan pada
asumsi bahwa anak akan dapat belajar dengan baik apabila
materi pengajaran disajikan dalam berbagai modalitas alat
indera (Yusuf, 2003:95).
 Multisensoris/Adapun gambaran singkat pelaksanaan
program remedial multisensoris adalah sebagai berikut: 1)
Tingkat satu. Anak diperbolehkan memilih satu kata yang
ingin ia pelajari, panjangnya kata tidak diperhatikan. Guru
menuliskan kata di atas kertas dengan krayon, kemudian
anak menelusurinya dengan jari tangan (taktil – kinestetik).
Saat menelusuri, anak melihat dan mengucapkan kata dengan
keras (visual – auditoris). Proses ini diulang sampai anak
mampu menulis kata tanpa melihat salinannya, waktu tidak
dibatasi. Kata – kata yang telah dipelajari kemudian
disatukan dalam sebuah cerita yang dikarang sendiri oleh
anak dan dibacakan di depan guru (Myers, 1976:283). 2)
Tingkat dua. Penelusuran dengan jari tidak lagi diperlukan
jika anak sudah mampu mempelajari kata baru hanya dengan
mengamati kata tersebut. Tidak ada batas waktu kapan
penelusuran dihentikan, namun periode penelusuran rata-rata
berlangsung selama 2 hingga 8 bulan. Meskipun anak tidak
lagi menelusuri, ia tetap harus menulis kata sambil
menyuarakannya (Myers, 1976:284). 3) Tingkat tiga. Anak
belajar langsung dari kata-kata yang ditulisnya. Anak melihat
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kata, dan mampu menulisnya tanpa mengeja atau melihat
salinannya. Di tingkat ini anak diberikan buku, yang isinya
dibaca dan guru bertugas menjelaskan jika ada kata yang
tidak diketahui anak. Saat membaca, guru membahas katakata baru dan diadakan evaluasi (recall) untuk mengetahui
apakah kata-kata baru sudah disimpan dalam ingatan (Myers,
1976:285-286). 4) Tingkat empat. Tingkat empat dimulai
saat siswa mampu menggeneralisasikan dan menemukan
kata-kata baru berdasarkan kemiripan dengan kata-kata yang
sudah dikenal. Di tingkat ini minat membaca anak sudah
meningkat seiring dengan ketrampilan membacanya.
Evaluasi terus menerus dilakukan dari tingkat ke tingkat. Jika
hasil evaluasi menunjukkan bahwa jumlah kata yang
dikuasai berkurang, anak akan dikembalikan ke tingkat yang
sebelumnya (Myers, 1976:286).
 Musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu
atau komposisi musik, yang mengungkapkan pikiran dan
perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, yaitu
irama, melodi, harmoni, bentuk atau struktur lagu, dan
ekspresi sebagai satu kesatuan (Jamalus, 1988:1).
 Musik/Pengertian musik yang diambil dari berbagai sumber
menyebutkan sebagai berikut: 1) Musik yaitu ekspresi
artistik dengan bunyi-bunyian atau melodi dari alat-alat
musik ritmis, atau nada-nada yang harmonis (C Ralph Taylor
MA). 2) Musik ialah seni mengkombinasikan nada-nada
sedemikian rupa sehingga nada-nada itu menyenangkan,
mengungkapkan perasaan, atau dapat dimengerti (The
Merriam-Webster Packet Dictonary). 3) Musik adalah suatu
cabang seni abstrak yang terbentuk suara dan terdiri unsurunsur ritme, melodi, harmoni, dan timber (Cyprianus
Limantara) (Joseph, 2005:6).
 Musik/Unsur –unsur musik meliputi sebagai berikut: 1)
Irama yaitu rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar
dalam. 2) Melodi yaitu susunan rangkaian nada (bunyi
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dengan teratur) yang terdengar berturutan serta berirama, dan
mengungkapkan suatu gagasan. 3) Harmoni yaitu bunyi atau
gabungan dua nada atau lebih, yang berbeda tingginya dan
kita dengar serentak. Dasar dari paduan nada ini ialah
trinada. 4) Bentuk atau struktur lagu yaitu susunan serta
hubungan antara unsurunsur musik dalam suatu lagu
sehingga menghasilakan suatu komposisi atau lagu yang
bermakna (Jamalus, 1988:7).
Musikalisasi puisi adalah suatu tafsir puisi yang tafsirannya
itu diubah dalam bentuk tempo, nada, dan elemen musik
lainnya sehingga masyarakat akan lebih bisa menangkap
makna dari puisi itu (Aji dalam Pengesti, 2009:31).
Musikalisasi puisi dapat didefinisikan sebagai sarana
mengkomunikasikan puisi kepada apresian, melalui
persembahan musik (nada, irama, lagu, atau nyanyian) (Ari
KPIN, 2008:9)
Musikalisasi puisi dapat dikatakan sebagai bentuk
memusikkan atau melagukan puisi (Doyin, 2008:4).
Musikalisasi/Dewasa ini, keberadaan musikalisasi puisi bisa
dikatakan semarak pada setiap kegiatan sastra, apakah itu
acara pembacaan puisi, televisi, pemilihan buku, pelatihanpelatihan sastra, maupun sejenisnya. Kelompok-kelompok
musikalisasi puisi bermula di berbagai kota dan daerah,
kampus-kampus termasuk sekolah-sekolah. Banyak sekolah
yang menjadikan bidang musikalisasi puisi sebagai salah satu
kegiatan ekstrakulikuler (Ari KPIN 2008:7)
Musikalisasi/Dilihat dari cara penyuguhan suatu musikalisasi
puisi, bahwa musikalisasi puisi bisa di kelompokkan menjadi
3 jenis musikalisasi puisi yaitu: 1) Musikalisasi puisi awal,
yakni musikalisasi puisi yang dibawakan dengan cara
pembacaan puisi yang dilatarbelakangi suatu komposisi
musik baik musik vokal maupun musik instrumental. 2)
Musikalisasi puisi terapan, yakni musikalisasi puisi yang
mana syairsyair puisi diterapkan menjadi lirik lagu.
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Sebagaimana halnya lagulagu populer pada umumnya. 3)
Musikalisasi puisi campuran, yakni musikalisasi puisi yang
ditampilkan dengan cara menyuguhkan komposisi musik
yang di dalamnya ada sebuah puisi yang syair-syairnya ada
yang dilagukan dan dinarasikan (Ari KPIN, 2008:9).
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 Nada (tone) dapat dipahami sebagai sikap, pendirian, atau
perasaan, pengarang terhadap masalah yang dikemukakan
dan terhadap pembaca (Lukens dalam Nurgiyantoro
2005:278).
 Nada selalu terbangitkan dalam setiap pembicaraan baik
lisan maupun tertulis. Dalam bahasa lisan nada dengan
mudah dapat dikenali lewat intonasi. Dalam bahasa tulis
nada terbangkitkan lewat pilihan kata tertentu (Nurgiyantoro,
2005:279).
 Nada/Penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu
nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang
mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara
sesama tokoh (Kosasih, 2012:71).
 Nada/Walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik,
dengan penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang
sesuai akan menyebabkan masalahnya mendai menarik. Tapi
jika nada, tekanan pembicaraan biasa dan datar-datar saja
maka masalah kejemuan akan muncul dalam pembicaraan
tersebut. (Arsyad dan Mukti 1998:17).
 Nada/Yang dimaksud dengan nada dalam dunia perpuisian
adalah sikap sang penyair terhadap pembacanya, atau dengan
perkataan lain nada adalah sikap penyair terhadap para
penikmat karyanya (Tarigan, 1984:18).
 Narasi adalah bentuk tulisan yang menggarisbawahi aspek
penceritaan atas suatu rangkaian peristiwa yang dikaitkan
dengan kurun waktu tertentu, baik secara objektif maupun
imajinatif (Wibowo, 2001:59).
 Narasi adalah ragam wacana yang menceritakan proses
kejadian suatu peristiwa. Sasarannya adalah memberikan
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gambaran yang sejelas-jelasnya kepada pembaca
mengenai fase, urutan, langkah, atau rangkaian terjadinya
suatu hal (Slamet, 2007:103).
Narasi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha
menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca
suatu peristiwa yang telah terjadi (Keraf, 1997:136).
Narasi dapat dibatasi sebagai suatu bentuk wacana yang
sasaran utamanya adalah tindak tanduk yang dijalin dan
dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi
dalam suatu waktu (Keraf, 2001:136).
Narasi ekspositoris adalah narasi yang menyampaikan
informasi mengenai berlangsungnya suatu peristiwa
(Keraf, 2001:136).
Narasi merupakan bentuk percakapan atau tulisan yang
bertujuan menyampaikan atau menceritakan rangkaian
peristiwa
atau
pengalaman
manusia
berdasarkan
perkembangan dari waktu ke waktu (Semi, 1990:32).
Narasi merupakan jenis paparan yang biasa digunakan oleh
para penulis untuk menceritakan tentang rangkaian kejadian
atau peristiwa-peristiwa yang berkembang melalui waktu
(Sujanto, 1988:111).
Narasi sugestif adalah suatu rangkaian peristiwa yang
disajikan sekian macam sehingga merangsang daya khayal
para pembaca (Keraf, 2001:138).
Narasi/Narasi mempunyai ciri penanda sebagai berikut: 1)
Berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman manusia;
2) Kejadian atau peristiwa yang disampaikan dapat berupa
peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi, dapat
berupa semata-mata imajinasi, atau gabungan keduannya; 3)
Berdasarkan konflik. Karena, tanpa konflik biasanya narasi
tidak menarik; 4) Memiliki nilai estetika karena isi dan cara
penyampainnya bersifat sastra, khususnya narasi yang
berbentuk fiksi; 5) Menekankan susunan kronologis
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(catatan: menekankan susunan ruang); 6) Biasanya
memiliki dialog (Semi, 1990:33-34).
Narasi/Pada wacana narasi terdapat unsur-unsur cerita yang
penting, seperti waktu, pelaku, dan peristiwa (Rosdiana, dkk,
2008:3.22).
Nilai budaya dikelompokkan ke dalam lima pola hubungan,
yakni: 1) nilai budaya dalam hubungan manusia dengan
Tuhan, 2) nilai budaya dalam hubungan manusia dengan
alam, 3) nilai budaya dalam hubungan manusia dan
masyarakat, 4) nilai budaya dalam hubungan manusia
dengan orang lain atau sesama, 5) nilai budaya dalam
hubungan manusia dengan dirinya sendiri (Koentjoroningrat,
1984:4).
Nilai budaya itu adalah tingkat pertama kebudayaan ideal
atau adat. Nilai budaya merupakan lapisan paling abstrak dan
luas ruang lingkupnya. Jadi, nilai budaya adalah suatu yang
dianggap sangat berpengaruh dan dijadikan pegangan bagi
suatu
masyarakat
dalam
menentukan
seseorang
berperikemanusiaan atau tidaknya (Koentjoroningrat,
1984:8-25).
Nilai/Keberadaan nilai kemanusiaan (moral) dalam karya
sastra tidak lepas dari pandangan pengarang tentang nilainilai kebenaran yang dianutnya. Ajaran nilai kemanusiaan
tersebut pada hakikatnya yang merupakan saran atau
petunjuk agar pembaca memberikan respon atau mengikuti
pandangan pengarang. Ajaran nilai kemanusiaan yang dapat
diterima oleh pembaca biasanya yang bersifai universal,
dalam arti tidak menyimpang dari kebenaran dan hak
manusia. Pesan moral sastra lebih memberat pada kodrati
manusia yang hakiki, bukan pada aturan-atura yang dibuat,
ditentukan, dan dihakimi manusia (Nurgiyantoro, 1995:321322).
Nilai/Suatu sistem nilai-nilai budaya terdiri atas konsepsikonsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar
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warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka
anggap sangat bernilai dalam hidup. Oleh karena itu, suatu
sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman
tertinggi bagi kelakuan manusia (Koentjoroningrat, 1984:3).
Novel (cerita rekaan) dapat dilihat dari bebera sisi. Ditinjau
dari panjangnya, novel pada umumnya terdiri 45.000 kata
atau lebih. Berdasarkan sifatnya, novel (cerita rekaan)
bersifat expands, ‗meluas‘ yang menitik beratkan pada
complexity.Sebuah novel tidak akan selesai dibaca sekali
duduk, hal ini berbeda dengan cerita pendek. Dalam novel
(cerita rekaan) juga dimungkinkan adanya penyajian panjang
lebar tentang tempat atau ruang (Sayuti, 1997:5-7).
Novel adalah fiksi dicirikan sebagai usaha untuk
memberikan efect dari tealism, dengan mewakili karakter
yang kompleks dengan mencampur motif yang berakar
dalam kelas sosial, beroperasi dalam sangat berkembang
struktur sosial, berinteraksi dengan banyak karakter lain, dan
menjalani mode masuk akal dan sehari-hari dari pengalaman
(Abrams, 1971:112).
Novel bergantung pada tokohnya, menyajikan lebih dari satu
impresi, menyajikan lebih dari satu efek, dan menyajikan
lebih dari satu emosi (Brooks (1952) dalam Tarigan,
1984:165).
Novel dalam kesusastraan merupakan sistem bentuk
(Sumardjo, 1999:2-3).
Novel mempunyai ciri: 1) ada perubahan nasib dari tokoh
cerita; 2) ada beberapa episode dalam kehidupan tokoh
utamanya; 3) biasanya tokoh utama tidak sampai meninggal.
Dan dalam novel tidak dituntut kesatuan gagasan, impresi,
emosi dan setting seperti dalam cerita pendek (Waluyo,
2002:37).
Novel populer merupakan perkembangan dari tradisi sastra
melayu Tionghoa yang berkembang pesat pada perempat
terakhir abad ke-19. Setelah mengalami kekosongan yang
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cukup lama, genre tersebut muncul kembali dan seolah-olah
mengalami keemasan pada periode 1970-an (Nyoman Kutha
Ratna, 2005:407).
Novel sebenarnya merupakan salah satu jenis fiksi. Novel
dan cerita penedek merupakan dua bentuk karya sastra yang
sekaligus disebut fiksi. Bahkan dalam perkembangannya
yang kemudian, novel dianggap bersinonim dengan fiksi.
Dengan demikian, pengertian fiksi juga beelaku untuk novel
(Nurgiantoro, 1995:9).
Novel/Ada 21 unsur pembentuk struktur cerita rekaan, yaitu:
1) tema; 2) ketegangan dan pembayangan; 3) alur; 4)
pelukisan tokoh; 5) konflik; 6) kesegeraan dan atmosfer; 7)
latar; 8) pusat; 9) kesatuan; 10) logika 11) interpretasi; 12)
kepercayaan; 13) pengalaman keseluruhan; 14) gerakan; 15)
pola dan perencanaan; 16) tokoh dan laku; 17) seleksi dan
sugesti; 18) jarak; 19) skala; 20) kelajuan; 21) gaya (Tarigan,
1984:124).
Novel/Dalam cerita rekaan terdapat banyak tema. Boulton
menyebut adanya tema dominan atau tema sentral (Boulton
(1974:140) dalam Waluyo, 2002:144).
Novel/Karya sastra yang berupa novel, pertama kali lahir di
Inggris dengan judul Pamella yang terbit pa tahu 1740
(Robert Lindell dalam Tarigan, 1984:164).
Novel/Secara etimilogis, kata ―novel‖ berasal dari kata
―novellus‖ yang berarti baru. Jadi, sebenarnya memang novel
adalah bentuk karya sastra cerita fiksi yang paling baru
(Waluyo, 2009:8).
Novel/Secara tradisional unsur-unsur pembangun sebuah
novel dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu unsur
intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik antara lain,
peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang
penceritaan, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrensik
merupakan unsur-unsur yang berada di luar karya sastra
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tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan karya
sastra (Staton dan Chapman dalam Nurgiyantoro, 1995:23).
 Novel/Secara umum novel dapat diklasifikasi beberapa hal
bila didasarkan pada perbedaan pokok persoalan, penekanan,
dan tujuan artistik sebagai berikut: 1) Endungsroman dan
erziehungsroman adalah istilah bahasa Jerman berarti novel
pembentukan "atau" novel pendidikan. Subjek novel ini
adalah pengembangan protagonis pikiran dan chaeacter
ketika ia melewati dari chidhood melalui berbagai
pengalaman dan biasanya meskipun krisis spritual ke
kedewasaan dan pengakuan atas identitas peran dalam
sebuah kata. 2) Novel sosiologis menekankan pengaruh
sosial ekonomi suatu kondisi karakter dan peristiwa; sering
juga mewujudkan sebuah tesis impilcit atau eksplisit
merekomendasikan reformasi sosial. 3) Novel sejarah
mengambil setting dan sebagian tokoh dan peristiwa dari
sejarah istilah ini biasanya diterapkan hanya jika lingkungan
dan peristiwaperistiwa sejarah yang cukup panjang lebar
untuk dikembangkan dan pusat impotant narasi. 4) Novel
regional menekankan setting, pidato, dan kebiasaan lokalitas
tertentu, bukan hanya sebagai warna lokal, tetapi sebagai
kondisi penting afiecting temperamen karakter, dan cara
berpikir, merasa, dan bertindak (Abrams, 1971:112-113).
 Novel/The term novel is now applied to a great variety of
writings that have in common only the attribute of being
extended works of prose fiction. As an extended narrative,
the novel is distinguished from the short story of middle
length called the ―novellete‖; its magnitude permits a greater
variety of characters, greater of complication of plot (or
plots), an ampler development of milieu, and a more
sustainned and subtle exploration of characters than do the
shorter, bence necessarilry more concentrated modes
(Abrams, 1971:110).
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 Novel/Unsur pembangun struktur rekaan terdiri dari: 1) plot;
2) pelaku; 3) dialog dan karakterisasi; 4) setting yang
meliputi timing dan action; 5) gaya penceritaan (style), dan
6) filsafat hidup pengarang (Hudson, 1963: 130-131).
 Novel/Unsur-unsur dalam struktur cerita rekaan harus
menjalin suatu kesatuan atau unity yang meliputi: 1) unity of
impression; 2) moment of crisis, dan 3) symmetry of design.
Impresi yang timbul dalam diri pembaca harus memiliki,
terutama dalam cerita pendek (Reid, 1987:54-59).
 Novel/Unsur-unsur novel menjadi enam unsur, yaitu: 1)
cerita 2) manusia; 3) plot 4) khayalan; 5) ramalan; dan 6)
irama. Unsur-unsur cerita, manusia, khayalan, dan ramalan
mewakili istilah yang sudah populer, seperti: jalinan cerita,
karakterisasi,
suspense,
dan
foreshadowing
atau
foregrounding. Dalam cerita rekaan ditambahkan adanya
ramalan terhadap kejadian yang akan datang (Forster,
1980:19).
 Novel/Unsur-unsur struktur novel menjadi enam, yaitu: 1)
point of view; 2) plot; 3) character; 4) percakapan; 5) latar
dan tempat kejadian; dan 6) tema yang dominan (Boulton,
1984:29-145).
 Novel/Where the short story compresses, the novel expands.
For the intensity of the short story, the novel substitues
complexity. These assertions may provide a starting point for
our discussion of the novel. The novel is decidedly not meant
to be read a single setting. Because of its length, the novel is
particularly suited, as the short story is not, to deal with the
effect on character of the passage of time (Kenney,
1966:105).
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 Pada saat membuat rencana mungkin sudah dimulai menulis,
sedangkan waktu menulis mungkin kita juga sudah
melakukan revisi. Terutama dilakukan pada waktu menulis
berupa karangan pendek berdasarkan sesuatu yang telah
diketahui, misalnya harus mengarang di kelas (MC
Crismmon dalam Akhadiah, Arsyad dan Ridwan, 1988:3).
 Membaca/Pada waktu membaca anak melakukan kebiasaan
berikut: 1) Menggerakkan bibir untuk melafalkan kata yang
dibaca. 2) Menggerakkan kepala dari kiri ke kanan. 3)
Menggunakan jari atau benda lain untuk menunjuk kata demi
kata (Soedarso, 1989:84).
 Paragraf atau alinea adalah bagian dari karangan, biasanya
terdiri dari beberapa kalimat yang merupakan kesatuan
pembicaraan (Gie, 2002:67).
 Paragraf atau alinea tidak lain dari sutau kesatuan pikiran
yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimatnya (Keraf,
1997:51).
 Paragraf deskripsi bertujuan menggambarkan suatu benda,
tempat, keadaan, atau perististiwa tertentu dengan kata-kata
(Syamsuddin, dkk, 2007:81).
 Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam
sebuah karangan (Akhadiah, 1988:144).
 Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam
sebuah karangan. Dalam terkandungsatu unit buah pikiran
yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut,
mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik,
kalimat-kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup.
Himpunan kalimat ini saling ertalian dsalam suatu rangkaian
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untuk membentuk sebuah gagasan (Akhadiah dkk,
1991:144).
Paragraf yang baik
adalah paragraf yang memenuhi
persyaratan kesatuan kepaduan dan kelengkapan (Akhadiah,
1988:149).
Paragraf/Kepaduan dalam sebuah paragraf dibangun dengan
memperhatikan unsur-unsur kebahasaan dan perincian serta
urutan isi paragraph (Akhadiah, 1988:150).
Paragraf/Paragraf atau alinea adalah bagian dari karangan,
biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang merupakan
kesatuan pembicaraan (Gie, 2002:67).
Paragraf/Sebuah paragraf atau alinea yang baik memiliki tiga
unsur, yaitu: 1) kesatuan, 2) koherensi, dan 3) perkembangan
paragraf/alinea (Keraf, 1997:56).
Pasikologi/Teori psikologi yang erat hubungannya dengan
dunia sastra adalah teori psikoanalisis yang dikembangkan
oleh Sigmund Freud. Teori psikoanalisis yang dikembangkan
oleh Freud berhubungan dengan fungsi dan perkembangan
mental manusia (Minderop, 2010:11).
Pelaksanaan kegiatan menulis akan berjalan efektif jika
sebelumnya penulis mengikuti langkah-langkah sebagai
berikut : 1) memilih topik atau tema tulisan, 2) membatasi
topik tulisan, 3) menentukan tujuan dan memilih jenis
tulisan, 4) membuat kerangka tulisan, 5) mengembangkan
tulisan dengan memperhatikan aturan pemakaian bahasa
(Wiskon dan Burks dalam Rahmina, 1997:8)
Pemahaman atau comprehension sebagai suatu penafsiran
atau penginterpretasian pengalaman, menghubungkan
informasi baru dengan informasi yang telah diketahui, dan
menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
kognitif yang terdapat dalam bacaan (Smith dalam Tarigan,
1987:43).
Pemahaman dari dua proses yang berbeda. kedua proses
tersebut oleh Clark disebut ―contruction process‖.
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Contruction process diartikan sebagai proses pembentukan
pengertian berdasarkan kalimat-kalimat yang diperoleh
pembaca dari bahan bacaan, sedangkan utillization process
diartikan sebagai proses sebagaimana pengertian yang telah
dibentuk dipakai oleh pembaca sebagai aplikasi dari
pengertian yang diperoleh (Clark dan Clark, 1977:45).
Pemahaman sebagai masalah penafsiran dan harapan, yaitu
penafsiran terhadap apa yang diperoleh pembaca dari tulisan
yang dibaca dan harapan pembaca untuk menemukan serta
menggunakan hal-hal yang ditemukan dalam bacaan yang
dibacanya (Mackey, 1969:127).
Pemahaman sebagai suatu proses pembentukan interpretasi
atau pembentukan pengertian (Clark dan Clark, 1977:43).
Pemahaman/Membedakan pemahaman atas empat tingkatan
yaitu: 1) tingkat pemahaman literal, yaitu pemahaman arti
kata, kalimat, serta paragraf dalam bacaan; 2) tingkat
pemahaman interpretatif, yaitu pemahaman isi bacaan yang
tidak secara langsung dinyatakan dalam teks bacaan; 3)
tingkat pemahaman kritis, yaitu pemahaman isi bacaan yang
dilakukan pembaca dengan berpikir secara kritis terhadap isis
bacaan; 4) tingkat pemahaman kreatif, yaitu pemahaman
terhadap bacaan yang dilakukan dengan kegiatan membaca
melalui berpikir secara interpretative dan kritis untuk
memperoleh pandanga-pandangan baru, gagasan-gagasan
baru, gagasan yang segar, dan pemikiran-pemikiran orisinal
(Syafi‘ie, 1993:48-49).
Pemahaman/Membedakan pemahaman atas empat tingkatan
yaitu: 1) tingkat pemahaman literal, yaitu pemahaman arti
kata, kalimat, serta paragraf dalam bacaan; 2) tingkat
pemahaman interpretatif, yaitu pemahaman isi bacaan yang
tidak secara langsung dinyatakan dalam teks bacaan; 3)
tingkat pemahaman kritis, yaitu pemahaman isi bacaan yang
dilakukan pembaca dengan berpikir secara kritis terhadap isi
bacaan; dan 4) tingkat pemahaman kreatif, yaitu pemahaman
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terhadap bacaan yang dilakukan dengan kegiatan membaca
melalui berpikir secara interpretatif dan kritis untuk
memperoleh pandangan-pandangan baru, gagasan-gagasan
baru, gagasan yang segar, dan pemikiran-pemikiran orisinal
(Syafi‘ie, 1993:48-49).
Pemahaman/Membedakan tingkat pemahaman atas tiga
tingkatan yaitu: 1) membaca barisan, 2) membaca antar
barisan, dan 3) membaca di luar barisan. Membaca barisan
diartikan sebagai memahami arti harfiah, membaca antar
barisan diartikan menginterpretasikan maksud penulis, dan
membaca di luar barisan diartikan menarik kesimpulan dan
degeneralisasi (Anderson, 1985:106).
Pembelajaran apresiasi drama tidak semata-mata bertujuan
untuk mendidik atau mencetak peserta didik menjadi
dramawan atau aktor drama, melainkan lebih ke arah
pengalaman berapresiasi drama. Dengan bekal apresiasi itu,
pendidik akan membawa peserta didik untuk memupuk
minat, menghargai, dan selanjutnya memiliki selera positif
terhadap drama (Endraswara, 2005:188).
Pembelajaran drama di sekolah dapat diklasifikasikan ke
dalam dua golongan, yaitu: 1) pembelajaran teks sastra, dan
2) pementasan drama yang termasuk bidang teater (Waluyo,
2001:156).
Pembelajaran yang benar memang seharusnya ditekankan
pada upaya membantu peserta didik agar mampu
mempelajari (learning how to learn) terhadap sesuatu, bukan
ditekankan pada diperolehnya sebanyak mungkin informasi
di-akhir periode pembelajaran (Yamin, 2008:152).
Pembicara pada dasarnya terdiri atas empat hal yang
kesemuanya diperlukan dalam menyatakan pendapatnya
kepada orang lain. Pertama, sang pembicara merupakan
suatu kemauan, suatu maksud, suatu makna yang
diinginkannya dimiliki oleh orang lain, yaitu: suatu pikiran.
Kedua, sang pembicara adalah pamakai bahasa, membentuk
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pikiran dan perasaan menjadi kata-kata. Ketiga, sang
pembicara adalah sesuatu yang disimak, ingin didengarkan,
menyampaikan maksud dan kata-katanya kepada orang lain
melalui suara. Terakhir, sang pembicara adalah sesuatu yang
harus dilihat, memperlihatkan rupa, sesuatu tindakan yang
harus diperhatikan dan dibaca melalui mata (Knower,
1958:1331).
Pembicara/A speaker is consisted of four matter which is all
needed in expressing mind/its opinion to others. First, the
speaker is an willingness, an intention, an meaning wanted is
owned by other, that is: an mind (a thought). Second, the
speaker is user the language, forming mind and feeling
become the words. Third, the seaker is something that wish
to attend, wish listened, submitting intention and its words to
other pass the voice. Last, the speaker is something that have
to be seen, showing the aspect, something action which must
be paid attention and read to pass eye (Knower, 1958:1331).
Pembicara/Bila seorang pembicara lancar berbicara maka
akan
memudahkan
pendengar
menangkap
isi
pembicaraannya. Seringkali pembicara terputus-putus dan
diselipkan bunyi-bunyi tertentu misalnya ee, oo, aa, dan
sebagainya (Arsyad dan Mukti, 1988:21).
Pembicara/Ciri-ciri pembicara ideal adalah sebagai berikut:
1) Memilih topik yang tepat, 2) Menguasai materi, 3)
Memahami pendengar, 4) Memahami situasi, 5)
Merumuskan tujuan yang jelas, 6) Memahami kemampuam
linguistik, 7) Menjalin kontak dengan pendengar, 8)
Menguasai pendengar, 9) Memanfaatkan alat bantu, 10
Meyakinkan dalam penampilan, dan 11) Mempunyai rencana
(Tarigan, 1992:190).
Pembicara/Dari sikap wajar pembicara sudah dapat
menunjukkan otoritas dan integritas dirinya. Sikap ini sangat
banyak ditentukan oleh situasi, tempat dan penguasaan
materi. Sikap ini memerlukan latihan, kalau sudah terbiasa
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lama kelamaan rasa gugup akan hilang dan akan timbul sikap
tenang dan wajar (Arsyad dan Mukti, 1988:20).
Pembicara/Hal pertama yang dilakukan seorang pembicara
yang baik adalah menatap laean bicara dan mengambil jeda
untuk memulai sebuah pembicaraan. Ini merupakan salah
satu cara yang membantu untuk menciptakan kesan baik
pada lawan bicara. Usahakan mempertahankan kontak mata
sepanjang pembicaraan, agar lawan bicara kita tidak merasa
diabaika (Wijaya, 2010:35).
Pembicara/Seorang pembicara pada dasarnya terdiri atas
empat hal yang kesemuanya diperlukan dalam menyatakan
pikiran/pendapatnya kepada orang lain. Pertama, sang
pembicara merupakan suatu kemauan, suatu maksud, suatu
makna yang diinginkannya dimiliki oleh orang lain, yaitu:
suatu pikiran. Kedua, sang pembicara adalah pamakai
bahasa, membentuk pikiran dan perasaan menjadi kata-kata.
Ketiga, sang pembicara adalah sesuatu yang disimak, ingin
didengarkan, menyampaikan maksud dan kata-katanya
kepada orang lain melalui suara. Terakhir, sang pembicara
adalah sesuatu yang harus dilihat, memperlihatkan rupa,
sesuatu tindakan yang harus diperhatikan dan dibaca melalui
mata (Knower, 1958:1331).
Pemerolehan bahasa dan keterampilan menulis itu sejajar
perkembangannya. Keterampilan menulis paling efektif
diperoleh melalui membaca yang ekstensif, yang fokus
membacanya terletak pada isi/gagasan yang terkandung
dalam teks itu. Hasil dari tulisan yang baik itu dipengaruhi
oleh seberapa banyak wawasan yang kita miliki. Wawasan
yang dimiliki itu berasal dari diri peserta didik yang telah
membaca dalam dosis tinggi (Krashen dalam Subana, &
Sunarti, 2000:231).
Pendekatan mimesis ialah pendekatan yang memandang
karya drama sebagai hasil cipta manusia yang ditulis
berdasarkan bahan-bahan yang diangkat dari semesta
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(pengalaman hidup penulis atau hasil penghayatan penulis
atas kehidupan di sekitarnya). Untuk itu, sebuah karya drama
mustahil dipahami tanpa mengaitkannya dengan semesta
sebagai sumber penciptaannya. Dengan kata lain, untuk
dapat memahami drama secara mendalam diperlukan
kegiatan mendialogkan secara terusmenerus antara
penghayatan dan pemahaman terhadap apa yang ditulis
penulis dalam drama yang dibaca dengan pengetahuan dan
pengalaman hidup sang apresiator (Efendi, 2002:11).
Pendekatan sastra: pendekatan objektif, pendekatan ekspesif,
pendekatan mimetik, dan pendekatan pragmatik (Teeuw,
1984:50).
Pendekatan top-down amat diperlukan dan merupakan
koreksi atas pendekatan bottom-up, karena dalam kenyataan
sehari-hari, proses membaca mengikuti urutan terbalik dari
pendekatan bottom-up, yaitu menafsirkan makna terlebih
dahulu baru mengidentifikasikan kata dan huruf (Nunan,
1989:33).
Pendekatan top-down, pembaca tidak lagi menerjemahkan
setiap simbol atau bahkan setiap kata tetapi akan membentuk
hipotesis-hipotesis tentang unsur yang terdapat dalam teks
dan kemudian menggunakan teks tersebut sebagai semacam
sampel untuk menentukan betul tidaknya hipotesis yang telah
diajukannya (Nunan, 1989:65-66).
Pendekatan/Pada umumnya kata approach diartikan sebagai
pendekatan. Kata ini lebih tepat diartikan sebagai a way of
beginning something, yaitu ―sebuah langkah awal dari segala
sesuatunya‖ (Subana & Sunarti, dkk 2000:19).
Pengarang adalah warga masyarakat yang mempunyai
pendapat tentang masalah-masalah politik dan sosial (Wellek
dan Warren, 1995:114).
Pengarang/Setiap pengarang pasti mempunyai kehidupan
sendiri yang sangat berpengaruh pada hasil karyanya. Selain
itu, sebagai pancaran jiwa pengarang, karya sastra tidak lepas
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dari persoalan-persoalan yang melingkupinya (Damono,
1994:3).
Pengaruh dan peranan orang tua dapat dilakukan dengan: a)
Mendorong perkembangan bahasa anak. b) Menjadi teladan
dalam membaca. c) Membaca dan bercerita. d) Bermain
dengan bacaan dan tulisan. e) Memanfaatkan sarana-sarana
lingkungan (Tampubolon, 1991:61).
Membaca/Ada empat keuntungan mengajar anak membaca
dini dilihat dari segi proses belajar mengajar: a) Belajar
membaca dini memenuhi rasa ingin tahu anak. b) Situasi
akrab dan informal di rumah dan di kelompok bermain (KB)
atau taman kanak-kanak (TK) merupakan faktor yang
kondusif bagi anak untuk belajar. c) Anak-anak yang berusia
dini pada umumnya perasa dan mudah terkesan, serta dapat
diatur. d) Anak-anak yang berusia dini dapat mempelajari
sesuatu dengan mudah dan cepat (Tampubolon, 1986:63).
Pengaruh dan peranan orang tua dapat dilakukan dengan: a)
Mendorong perkembangan bahasa anak. b) Menjadi teladan
dalam membaca. c) Membaca dan bercerita. d) Bermain
dengan bacaan dan tulisan. e) Memanfaatkan sarana-sarana
lingkungan (Tampubolon, 1991:45-61).
Penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada
atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu
memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh
(Kosasih, 2012:71).
Pengimajian adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat
memperjelas atau mengonkretkan apa yang dinyatakan oleh
penyair (Waluyo, 2003:10).
Pengimajian adalah usaha untuk menjadikan sesuatu yang
semula abstrak menjadi konkret sehingga dapat dengan
mudah ditangkap oleh pancaindera (Suharianto, 1981:66).
Penguasaan kode alfabetik, di mana anak hanya sebatas
membaca huruf per huruf atau membaca secara teknis (Chall
dalam Ayriza, 1995:20).
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 Pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang kurang tepat atau cacat
akan menimbulkan kebosanan, kurang menyenangkan,
kurang menarik atau setidaknya dapat mengalihkan perhatian
pendengar (Arsyad dan Mukti 1998: 17)
 Penilaian karya sastra adalah usaha untuk menentukan kadar
keberhasilan atau keindahan suatu karya sastra (Sayuti,
1996:4).
 Penilaian terhadap kemampuan peserta didik idealnya
menggunakan pengukuran intelegensia atau potensi yang
dimilikinya (Rohani, 2004:169).
 Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh atau
pelaku (Aminuddin, 2010:79).
 Penokohan adalah gambaran yang jelas tentang seseorang
yang ditampilkan dalam sebuah cerita (Jones dalam
Nurgiyantoro, 2007:165).
 Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang
seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita (Jones
dalam Nurgiyantoro, 2000:164).
 Penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan
citra tokoh. Penyajian watak tokoh hadir melalui karakter
tokoh sesuai dengan peran yang dibawa. citra atas tokoh pun
muncul karena adanya gambaran tokoh dalam pembawaan
perannya (Nurgiyantoro, 2000:23).
 Penokohan atau perwatakan adalah pelukisan mengenai
tokoh cerita, baik keadaan lahirnya maupun keadaan
batinnya yang berupa pandangan hidupnya, sikapnya,
keyakinannya, adat istiadat dan sebagainya (Suharianto,
1982:21).
 Penokohan atau perwatakan ialah pelukisan mengenai tokoh
cerita; baik keadaan lahirnya maupun batinnya yang dapat
berupa: pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adat
istiadatnya dan sebagainya (Suharianto, 1982:31).
 Penokohan atau perwatakan ialah pelukisan mengenai tokoh
cerita; baik keadaan lahirnya maupun batinnya yang dapat
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berupa: pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adatistiadatnya, dan sebagainya (Suharianto, 2005:20).
Penokohan dan perwatakan adalah pelukisan mengenai tokoh
cerita, baik keadaan lahirnya maupun batinnya yang dapat
berupa pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinannya, dan
adat istiadatnya (Suharianto 2005:20).
Penokohan ialah bagaimana cara pengarang menggambarkan
dan mengembangkan watak tokoh-tokoh dalam sebuah cerita
rekaan (Esten, 2000:27).
Penokohan merupakan pelukisan gambaran yang jelas
tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita
(Jones dalam Aminudin, 2009:165).
Penokohan yang baik ialah penokohan yang berhasil
menggambarkan tokoh-tokoh dan mengembangkan tokohtokoh tersebut yang mewakili tipe-tipe manusia yang
dikehendaki tema dan amanat. Perkembangannya haruslah
wajar dan dapat diterima berdasarkan hubungan kausalitas
(Esten, 2000:27).
Penokohan/Dalam sebuah karya sastra sering membicarakan
tentang penokohan yang tidak dapat dilepaskan hubungannya
dengan tokoh. Istilah tokoh menunjuk pada orang, pelaku
cerita dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan menunjuk
pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak tertentu
dalam sebuah cerita. penokohan adalah pelukisan gambaran
yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah
cerita (Jones dalam Nurgiyantoro, 2007:165).
Penulis tidak memaparkan jalannya peristiwa, melainkan
melukiskan keadaan suatu obyek yang dapat berupa bentuk
atau wujud, sifat maupun kondisi (Fananie, 1987:7).
Penulisan yang baik adalah sebagai berikut: Penulisan yang
baik itu sifatnya menyenangkan dan memuaskan pribadi,
tetapi sangat sedikit penulis yang dapat bercerita dengan
jujur. Ada sesuatu lain yang berguna, menulis membutuhkan
waktu, dedikasi dan kerja keras. Namun ada cara untuk
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memperoleh topik dalam penulisan, mulailah secara
langsung dengan inovasi atau pemecahan masalah (Beidler,
G. Peter, 1992:15).
Penutur/Ada dua prinsip yang mengatakan bahwa: 1) Prinsip
Pergeseran Makna (The Principle of Style Shifting). Tidak
ada penutur bahasa yang memiliki satu gaya, karena setiap
penutur menggunakan berbagai bahasa, dan menguasai
pemakaiannya. Tidak ada seorang penutur pun menggunakan
bahasa persis dalam situasi yang berbeda-beda. 2) Prinsip
Perhatian (The Principle Of Attention). Laras bahasa yang
digunakan oleh penutur berbeda-beda bergantung pada
jumlah atau banyaknya perhatian yang diberikan kepada
tuturan yang diucapkan. Semakin sadar seseorang penutur
terhadap apa yang diucapkan semakin formal pula tuturannya
(Wijana, 1996:6-8).
Perasaan merupakan suasana hati penyair saat menulis puisi.
Perasaan penyair ikut terekspresikan dalam puisi (Jabrohim,
dkk., 2001:66).
Perhatian juga dipengaruhi variabel internal seperti motif,
harapan, dan minat seseorang (Atkinson, 1997:225).
Perhatian sebagai syarat psikologis persepsi memungkinkan
individu untuk mengadakan seleksi terhadap stimulus
(Walgito, 2002:78).
Persepsi merupakan respon yang terintegrasi (integrated)
dalam diri individu yang dapat dikemukakan karena adanya
perasaan, kemampuan berpikir, dan pengalaman individu
yang berbeda-beda. Maka dalam mempersepsi suatu
stimulus, hasil persepsi akan berbeda pula antara individu
satu dan lainnya karena persepsi bersifat individual (Walgito,
2002:70).
Persepsi/Proses mengorganisir dan menggabungkan datadata indera (hasil penginderaan) untuk dikembangkan
sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari dan mengerti
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sekeliling termasuk diri kita sendiri inilah yang disebut
dengan persepsi (Davidoff, 1988:232).
Persepsi/Proses terjadinya persepsi diawali ketika stimulus
mengenai alat indera dan kemudian akan diteruskan oleh
syaraf sensoris ke otak. Proses ini disebut sebagai proses
fisiologis dalam persepsi. Selanjutnya, otak sebagai pusat
kesadaran akan mengolah informasi sehingga individu
menyadari apa yang dilihat, didengar, atau diraba. Proses di
dalam pusat kesadaran inilah yang disebut proses psikologis.
Fase terakhir dalam persepsi selanjutnya adalah individu
menyadari apa yang diinderanya yang kemudian akan
menghasilkan respon (Walgito, 2002:71).
Persepsi/Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam
persepsi, yaitu objek yang dipersepsi; alat indera, syaraf, dan
pusat susunan syaraf; dan perhatian atau atensi (Walgito,
2002:70).
Persoalan manusia dengan dirinya sendiri dapat berupa
eksistensi diri, harga diri, rasa percaya diri, dan lain-lain
yang lebih bersifat melibat ke dalam diri dan kejiwaan
seorang individu (Nurgiyantoro, 1995:324).
Persoalan yang ada dalam kesusastraan dapat dibagi menjadi
empat macam. Keempat macam persoalan tersebut meliputi
persoalan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan
sesama manusia, dengan alam sekitar, dan dengan dirinya
sendiri (Nurgiyantoro, 1995:323-324).
Persyaratan dasar yang diperlukan tersebut (karangan yang
runtut dan padu), antara lain: memilih topik, membatasinya,
mengembangkan gagasan, menyajikannya dalam kalimat dan
paragraf yang tersusun secara logis, dan sebagainya
(Akhadiah, Arsjad, dan Ridwan, 2001:2).
Pertanyaan/Dalam proses belajar mengajar pada umumnya
pertanyaan mempunyai peranan yang sangat penting (Dahar,
1988:95).
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 Pertanyaan/Kualitas pertanyaan dapat dinilai berdasarkan
pada relevansi pertanyaan dengan topik maupun pemikiran
yang diperlukan untuk menjawabnya (Depdiknas. 2005:62).
 Pertanyaan/Penciptaan pertanyaan dapat dilakukan bersamasama guru dan siswa. Hal ini tidak dapat terjadi otomatis.
Guru harus mempersiapkannya, baik dirinya sendiri maupun
untuk siswanya. Guru harus menjadi katalisator dalam
penciptaan pertanyaan-pertanyaan (Zubaidah dalam Waras
dkk, 2007:41).
 Pertanyaan/Pertanyaan siswa dapat dipakai untuk
mengembangkan masalah sains bagi inkuiri sains dan untuk
mengembangkan kebiasaan yang menguntungkan dan
berguna yaitu melakukan refleksi. Pertanyaan siswa
menunjukkan dunianya dan menggambarkan topik yang
disenangi siswa. Pertanyaan siswa juga memberikan
petunjuk tentang sesuatu yang diketahuinya, yang belum
diketahuinya, dan sesuatu yang ingin diketahuinya
(Depdiknas, 2005:58).
 Pertanyaan/Terdapat empat faktor yang memacu siswa untuk
bertanya lebih banyak, yaitu: 1) diberi stimulus, 2) guru
menjadi model untuk mengajukan pertanyaan, 3)
mengembangkan suasana kelas yang menghargai bertanya,
dan 4) menggunakan pertanyaan untuk mengevaluasi siswa
(Depdiknas, 2005:61).
 Pertanyaan/Terdapat enam macam pertanyaan yang
didasarkan pada tingkat kualitas pertanyaan, yaitu: 1)
pengetahuan (recall question atau knowledge question),
pertanyaan
yang hanya mengharapkan jawaban yang
sifatnya hafalan atau ingatan, kata-kata yang sering
digunakan: apa, dimana, kapan,atau sebutkan, 2) pemahaman
(comprehension question) pertanyaan yang menuntut
jawaban dengan jalan mengorganisasikan informasi atau
menginterpretasikan/membaca informasi pada kurva atau
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kata yang sering digunakan: jelaskan, bandingkan, 3)
penerapan (application question), pertanyaan yang menuntut
jawaban tunggal dengan cara menerapkan pengetahuan,
informasi, aturan-aturan, kriteria, dan lain-lain, 4) analisis
(analysis question), pertanyaan yang mengharapkan jawaban
dengan cara mengidentifikasi, mencari bukti-bukti atau
menarik kesimpulan, 5) sisntesis (synthesis question),
pertanyaan yang menghendaki lebih dari satu jawaban benar,
6) evaluasi (evaluation question), pertanyaan yang
menghendaki jawaban dengan cara memberikan penilaian
atau pendapat (Bloom dalam Hasibuan dan Moedjiono,
2008:16).
Pesan adalah isi atau muatan yang terkandung dalam tulisan.
Adapun tulisan merupakan sebuah sistem komunikasi
antarmanusia yang menggunakan simbol atau lambang
bahasa yang dapat dilihat dan disepakati pemakainya
(Akhaidah, 1997:13).
Plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap
kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat,
peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya
peristiwa yang lain (Stanton dalam Nurgiyantoro, 1995:112).
Plot adalah sambung sinambung peristiwa berdasarkan
hukum sebab akibat yang tidak hanya mengemukakan apa
yang terjadi, tetapi yang lebih penting adalah mengapa hal
itu terjadi (Ali, 1978:120).
Plot atau alur ialah Konstruksi yang dibuat pembaca
mengenai sebuah deretan peristiwa yang secara logik dan
kronologik saling berkaitan dan yang diakibatkan atau
dialami oleh para pelaku. Peristiwa-peristiwa yang dimaksud
ialah peralihan dari keadaan yang satu kepada keadaan yang
lain. Peristiwa terdiri dari tiga hal, yaitu: 1) peristiwa
fungsional, adalah peristiwa yang mempengaruhi
perkembangan alur; 2) kaitan, adalah peristiwa yang
mengaitkan peristiwa-peristiwa yang penting; 3) peristiwa
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acuan, ialah peristiwa yang secara tidak langsung
berpengaruh pada perkembangan alur, tidak menggerakkan
jalan cerita, tetapi mengacu pada unsur-unsur lain, misalnya
bagaimana watak seseorang dan bagaimana suasana yang
meliputi para pelaku (Luxemburg, 1984:149-151).
Plot atau biasa disebut alur merupakan rangkaian cerita yang
tersusun dari berbagai tahapan peristiwa. Alur atau plot ialah
unsur struktur yang berwujud jalinan peristiwa di dalam
karya sastra, yang memperlihatkan kepaduan (koherensi)
tertentu yang diwujudkan antara lain oleh hubungan sebab
akibat, tokoh, tema, atau ketiganya (Zaidan, et al. 1996:26).
Plot berarti seleksi peristiwa yang disusun dalam urutan
waktu yang menjadi penyebab mengapa seseorang tertarik
untuk membaca dan mengetahui kejadian yang akan datang
(Boulton, 1984:45).
Plot sebagai peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam
cerita yang tidak bersifat sederhana, karena pengarang
menyusun peristiwa-peristiwa itu berdasarkan kaitan sebab
akibat (Kenny dalam Nurgiyantoro, 1995:113).
Plot sebagai struktur penceritaan (Wellek, 1968:217).
Plot, dari segi kualitasnya dibedakan menjadi: 1) plot rapat,
apabila plot utama cerita itu tidak memiliki celah yang
memungkinkan untuk disisipi plot lain; dan 2) plot longgar,
apabila ada kemungkinan penyusupan plot lain (Sayuti,
1996:35-37).
Plot/Ada perbedaan antara cerita dengan plot, plot sebuah
karya fiksi merupakan struktur peristiwa-peristiwa, yaitu
sebagaimana yang terlihat dalam pengurutan dan penyajian
berbagai peristiwa tersebut untuk mencapai efek emosional
dan efek artistik tertentu (Abrams dalam Nurgiyantoro,
1995:113).
Plot/Kita dapat menyimpulkan, kemudian, bahwa
pemahaman plot adalah faktor yang paling penting dalam
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memahami fiksi. Plot, kata Aristoteles, adalah jiwa dari
tragedi. Mungkin saja jiwa fiksi juga (Kenney, 1966:23).
Plot/Untuk menghasilkan efek yang baik plot harus
mempunyai wholennes satu keseluruhan. Ada empat syarat
utama, yaitu: 1) order adalah urutan yang menunjukkan
konsekuensi dan konsisten; harus ada awal, ada tengah, dan
akhir; 2) amplitude, yaitu luas ruang lingkup atau complexity
atau kerumitan: karya harus cukup memberi kemungkinan
bagi perkembangan peristiwa; 3) unity, atau kesatuan yaitu
semua unsur dalam plot harus ada, tidak dapat bertukar
tempat; 4) conection atau coherence, maksudnya sastrawan
mengemukakan bukan hal-hal yang sungguh-sungguh
terjadi, tetapi hal-hal yang mungkin atau harus terjadi dalam
keseluruhan plot (Teeuw, 1984: 121).
Pragmatik adalah ilmu yang mengkaji makna tuturan,
sedangkan semantik adalah ilmu yang mengkaji makna
kalimat; pragmatik mengkaji makna dalam hubungannya
dengan situasi ujar (Leech, 1993:21).
Pragmatik dan sosiolinguistik adalah dua cabang ilmu bahasa
yang muncul akibat adanya ketidakpuasan terhadap
penanganan bahasa yang terlalu bersifat formal yang
dilakukan oleh kaum strukturalis. Dalam hubungan ini
pragmatik dan sosiolinguistik masing-masing memiliki titik
sorot yang berbeda di dalam melihat kelemahan pandangan
kaum strukturalis (Wijana, 1996: 6).
Prosa/Kedudukan prosa dengan istilah fiksi yang diramu dari
beberapa pendapat ahli sastra sebagai berikut: Ahli sastra
sering menyebut prosa dengan istilah fiksi, teks naratif, atau
wacana naratif. Istilah fiksi dipergunakan untuk menyebut
karya naratif yang isinya perpaduan antara kenyataan dan
imajinasi. Tidak semua fiksi sepenuhnya merupakan
khayalan. Dunia fiksi berada di samping dunia realitas.
Pengarang
dalam
menciptakan
karyanya
selalu
menghubungkan tokoh-tokoh, latar, peristiwa dengan tokoh,
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latar, dan peristiwa seperti yang ada dalam kehidupan nyata
(Wardani, 2009:13).
Psikologi merupakan ilmu yang menyelidiki serta
mempelajari tentang tingkah laku dan aktivitas-aktivitas
manusia. Tingkah laku dan aktivitas manusia tersebut
merupakan manifestasi dari kehidupan jiwanya (Walgito,
1997:9).
Psikologi sastra akan ditopang oleh tiga pendekatan
sekaligus. Pertama, pendekatan tekstual, yang mengkaji
aspek psikologis tokoh dalam karya sastra. Kedua,
pendekatan reseptif – pragmatik, yang mengkaji aspek
psikologis pembaca sebagai penikmat karya sastra yang
terbentuk dari pengaruh karya yang dibacanya, serta proses
resepsi pembaca dalam menikmati karya sastra. Ketiga,
pendekatan ekspresif, yang mengkaji aspek psikologis sang
penulis ketika melakukan proses kreatif yang terproyeksikan
lewat karyanya, baik penulis sebagai pribadi maupun wakil
masyarakatnya (Roekhan dalam Endraswara, 2006:97-98).
Psikologi sastra merupakan: 1) studi psikologi pengarang
sebagai tipe atau sebagai pribadi, 2) studi proses kreatif,
3) studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan
pada karya sastra, 4) mempelajari dampak sastra pada
pembaca (psikologi pembaca) (Wellek dan Warren,
1990:90).
Psikologi/Asumsi dasar penelitian psikologi sastra
dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, adanya anggapan
bahwa karya sastra merupakan produk dari suatu kejiwaan
dan pemikiran pengarang yang berada pada situasi setengah
sadar atau subconscious setelah sadar baru dituangkan ke
dalam bentuk secara sadar (conscious). Kedua, kajian
psikologi sastra disamping meneliti perwatakan tokoh secara
psikologis juga aspek-aspek pemikiran dan perasaan
pengarang ketika menciptakan karya tersebut (Endraswara,
2006:96).
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 Psikologi/Istilah psikologi sastra mempunyai empat
kemungkinan pengertian. Pertama, studi psikologi
pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Kedua,
psikologi sastra merupakan studi proses kreatif. Ketiga,
psikologi sastra merupakan studi tipe dan hukumhukum
psikologi yang diterapkan pasa karya sastra. Keempat,
psikologi sastra merupakan studi yang mempelajari dampak
sastra pada pembaca (Wellek dan Warren, 1995:90).
 Psikologi/Istilah psikologi sastra merupakan: 1) studi
psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi, 2)
studi proses kreatif, 3) studi tipe dan hukum-hukum
psikologi yang diterapkan pada karya sastra, 4) mempelajari
dampak sastra pada pembaca (psikologi pembaca) (Wellek
dan Austin Warren, 1990:90).
 Psikologi/Mekanisme pertahanan ego dibagi menjadi tujuh
macam yaitu, represi, sublimasi, proyeksi, displacement,
rasionalisasi, reaksi formasi, dan regresi (Freud dalam
Koeswara, 1991:46-48).
 Psikologi/Pendekatan psikologi sastra menurut bahwa karya
sastra yang bermutu harus; 1) mampu menyajikan simbolsimbol, wawasan, perlambang yang bersifat universal yang
dikaitkan dengan mitologi, metafora, kepercayaan, tradisi
moral dan budaya, 2) mampu menggambarkan kekalutan dan
kekacauan batin manusia (Semi dalam Tuloli, 2000:83).
 Puisi adalah bahasa perasaan yang dapat memadukan suatu
responsi yang mudah dalam beberapa kata (Tarigan,
1995:137).
 Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan,
dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan
pemilihan kata-kata kias (imajinatif) (Waluyo, 2002:1).
 Puisi adalah ungkapan perasaan atau pikiran penulisnya, atau
sesuatu yang dituangkan dalam puisi apa yang dipikirkan
atau apa yang dirasakan oleh penyair sebagai respon
terhadap apa yang ada disekelilingnya (Doyin, 2008:1).
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 Puisi berarti ucapan yang dibuat atau dibangun, maksudnya
ucapan yang tidak langsung. Pengertian ini merupakan lawan
(kebalikan) dari pengertian prosa (berasal dari bahasa
Yunani, oratio pravorsa) yang berarti ucapan langsung
(Baribin, 1990:1).
 Puisi dapat disampaikan sebagai duta perasaan dan pikiran
penyair. Melalui puisi yang dituliskan itu, penyair selalu
berusaha agar apa yang terkandung dalam perasaan dan
pikirannya dapat terwakili (Suharianto, 1981:54).
 Puisi mengungkapkan perasaan penyair (Waluyo, 2003:37)
 Puisi merupakan susunan unsur meliputi: emosi, imajinasi,
pemikiran, ide, nada, kesan panca indra, susunan kata, katakata kiasan,kepadatan, dan perasaan yang bercampurcampur. Jadi puisi merupakan ekspresi pemikiran yang
membangkitkan perasaan, yang merangsang pancaindera,
dalam susunan yang berirama (Shahnon dalam Ahmad dalam
Pradopo 1990:7).
 Puisi sebagai sejenis bahasa yang menyatakan lebih banyak
dan lebih intensif dari pada bahasa biasa (Perrine dalam
Tarigan, 1995:138).
 Puisi/Ciri-ciri kebahasaan puisi dibedakan menjadi enam
kelompok yaitu, pemadatan bahasa, pemilihan kata khas,
kata konkret, pengimajian, irama, dan tata wajah (Waluyo,
2002:2).
 Puisi/Dalam puisi penempatan kata-kata sangat penting
dalam rangka menumbuhkan suasana puitis yang akan
membawa pembaca pada kenikmatan dan pemahaman yang
menyeluruh dan total (Sayuti, 2002:144-145).
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 Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian
yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut
hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang
dibicarakan
dan
menurut
medium
pembicaraan
(Kridalaksana, 2001:184).
 Resespi/Resespsi adalah proses penciptaan makna, yang
menyadari instruksi-instruksi yang diberikan dalam
penampilan linguistic teks tertentu. Yang menjadi objek
penelitiannya bukan teks karya sastra itu, tetapi
konkretisasinya, bukan artefak melainkan objek estetisnya
(Fokkema dalam Tuloli, 2000:74).
 Ritme atau irama adalah turun-naiknya suara secara teratur,
sedangkan rima atau sajak adalah persamaan bunyi (Tarigan,
1984:34).
 Rumpang/Fungsi teks rumpang ada dua, yaitu sebagai alat
ukur dan sebagai alat ajar. Kriteria pembuatan teks rumpang
sebagai alat ukur, yaitu: 1) panjang wacana antara 250-350
kata dari wacana terpilih; 2) Lesapan setiap kata ke- an
hingga berjumlah lebih kurang 50 buah; dan 3) evaluasi
jawaban berupa kata, persis sesuai dengan kunci/teks aslinya
(Harjasujana, 1997:147).
 Rumpang/Sebelum melakukan pembelajaran dengan teknik
teks rumpang, terlebih dahulu menyiapan bahan teks
rumpang dengan tahap-tahap seperti: 1) memilih bacaan
yang relatif sempurna, yaitu bacaan yang tidak bergantung
pada informasi sebelumnya atau bacaan yang lengkap dalam
satu judul, panjangnya lebih kurang 150 kata; 2) melakukan
penghilangan pada bagian-bagian tertentu dari bacaan
dengan pertimbangan tertentu (misal kata yang dihilangkan
165 | Dr. Drs. Rulam Ahmadi, M.Pd.

Ensiklopedi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
adalah kata kunci); 3) biarkan kalimat pertama dan terakhir
utuh; dan 4) memulai penghilangan itu dari kalimat kedua,
yakni pada setiap kata dengan pertimbangan tertentu.
Pengosongan ditandai dengan garis lurus mendatar yang
panjangnya sama (Haryadi, 2008:153).
 Rumpang/Teknik Isian Rumpang mula-mula diperkenalkan
oleh Wilson Taylor dengan nama cloze procedure. Teknik ini
diilhami oleh suatu konsep ilmu jiwa Gestal yang dikenal
dengan istilah closure. Konsep ini menjelaskan tentang
kecenderungan manusia untuk menyempurnakan suatu pola
yang tidak lengkap secara mental menjadi suatu kesatuan
yang utuh; kecenderungan untuk mengisi atau melengkapi
suatu yang sesungguhnya ada namun tampak dalam keadaan
yang tidak utuh; melihat bagian-bagian sebagai suatu
keseluruhan. Melalui prosedur isi rumpang, pembaca diminta
untuk dapat memahami wacana yang tidak lengkap (karena
bagian-bagian tertentu dari wacana telah dengan sengaja
dilesapkan)
dengan
pemahaman
yang
sempurna
(Harjasujana, 1997:139-140).
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 Sage adalah cerita yang mendasar peristiwa sejarah yang
telah bercampur dengan fantasi rakyat, (Poerwadarminto,
1985:848).
 Sage yaitu dongeng yang mengandung unsur sejarah. Jadi
dapat disimpulkan bahwa sage merupakan cerita dongeng
yang berhubungan dengan peristiwa atau sejarah (KBBI,
2007:20).
 Sasaran konsentrasi adalah sukma sendiri, sukma orang
sekitarnya, dan sukma manusia secara menyeluruh. Melatih
konsentrasi dapat dilakukan melalui, melatih panca indera
dengan melatih penglihatan, pendengaran, penciuman,
perabaan, pengecap terhadap sesuatu yang fiktif/semu/maya.
Melatih perasaan kita terhadap emosi-emosi tertentu.
Misalnya rasa takut, sedih, gembira, benci, marah, gelisah,
gugup, tertekan, dan lain sebagainya (Anirun, 1998:174).
 Sastra adalah hasil kegiatan kreatif manusia dalam
mengungkapkan penghayatannya dengan menggunakan
bahasa (Rusyana, 1982:5).
 Sastra adalah institusi sosial yang memakai medium bahasa.
Teknik-teknik sastra tradisional seperti simbolisme dan
mantra bersifat sosial merupakan konvensi dan norma
masyarakat. Lagi pula sastra menyajikan kehidupan, dan
kehidupan sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial,
walaupun karya sastra meniru alam dan dunia subjektif
kehidupan manusia (Wellek dan Waren 1989:109).
 Sastra adalah karya fiksi yang merupakan hasil kreasi
berdasarkan luapan emosi yang spontan yang mampu
mengungkapkan aspek estetika baik yang didasarkan aspek
kebahasaan maupun aspek makna (Fanani, 2000:6).
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 Sastra adalah pemberian informasi lewat gambarangambaran sehingga pendengar dan pembaca ―ikut
mengalami‖ dan menjadi jelas penyampaian informasinya,
dalam hal ini pengalaman manusia (Sumardjo, 1980:39).
 Sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif
yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan
menggunakan bahasa sebagai mediumnya (Semi, 1988:8).
 Sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni
(Wellek dan Warren, 1990:51).
 Sastra adalah tulisan atau bahasa yang indah; yakni hasil
ciptaan bahasa yang indah dan perwujudan getaran jiwa
dalam bentuk tulisan. Yang dimaksud indah adalah sesuatu
yang menimbulkan orang yang melihat dan mendengarkan
dapat tergetar jiwanya sehingga melahiran keharuan,
kemesraan, kebencian, kecemasan, dendam dan seterusnya
(Gazali dalam Pradopo, 2003:32).
 Sastra berbicara tentang kehidupan sehingga sastra terdapat
makna tertentu tentang kehidupan yang isinya perlu dicerna
secara mendalam oleh pembaca (Wardani, 2009:1).
 Sastra mempunyai fungsi sosial atau manfaat yang tidak
sepenuhnya bersifat pribadi (Wellek dan Warren, 1995:109).
 Sastra mempunyai sifat invention, menunjukkan pengertian
adanya penemuan-penemuan yang baru sebagai hasil
khayalan, penemuan karya cipta baru (Wellek dalam Teeuw,
1983:3).
 Sastra mengungkapkan ungkapan kejiwaan pengarang.Yang
berarti di dalamnya ternuansakan suasana kejiwaan
pengarang, baik suasana pikir maupun rasa yang ditangkap
dari gejala kejiwaan orang lain (Roekhan dalam Aminuddin,
1990:91).
 Sastra merupakan tulisan yang bernilai estetik, bukan berarti
bahwa pandangan tersebut dapat menjabarkan pengertian
sastra secara tuntas. Suatu teks sastra setidaknya harus
mengandung tiga aspek utama yaitu, decore (memberikan
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sesuatu kepada pembaca), delectare (memberikan
kenikmatan melalui unsur estetik), dan movere (mampu
menggerakkan kreativitas pembaca) (Winarni, 2009:2).
Sastra modern yang kita kenal sekarang di Indonesia berasal
dari kebudayaan Barat, dan sastra Barat yang berpengaruh di
Indonesia adalah sastra Barat dalam perkembangan
mutakhirnya pada abad ke-19. Dalam sastra Barat, pada
waktu itu telah berkembang sastra populer di lingkungan
kaum remaja yang meniru sastra kaum borjuis yang lebih
terpelajar (Sumardjo, 1995:6-7).
Sastra sering dilihat sebagai suatu bentuk filsafat, atau
sebagai suatu pemikiran yang terbungkus dalam bentuk
khusus (Wellek, 1995:34).
Sastra/Kajian ini (Kajian sosial-budaya dalam karya sastra)
mengamati: 1) sosiologi pengarang, profesi pengarang dan
institusi sastra; masalah yang berkaitan di sini adalah dasar
ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial, status
pengarang dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai
kegiatan pengarang di luar karya sastra, 2) isi karya sastra,
tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu
sendiri yang berkaitan dengan masalah sosial, dan 3)
permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra
(dampak sastra terhadap masyarakat) (Wellek dan Warren,
1990:111-113).
Sastra/Ada tiga definisi: 1) Seni sastra ialah segala sesuatu
yang dicetak. Definisi ini tidak lengkap karena tidak meliputi
karya sastra yang tidak ditulis, atau karya sastra lisan; 2) Seni
sastra terbatas pada buku-buku yang ―terkenal‖ dari sudut isi
dan bentuk. Definisi ini bercampur dengan penilaian, dan
penilaian itu hanya didasarkan pada segi estetiknya atau segi
intelektualnya. Dengan demikian, karya-karya yang lain
yang ―tidak terkenal‖ tidak dapat dimasukkan dalam sastra;
3) Seni sastra bersifat imajinatif (Pradopo, 2003:35).
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 Sastra/Ada tiga sasaran: 1) sosiologi pengarang yang
membicarakan latar belakang status sosial pengarang,
ideologi sosial pengarang, dan faktor lain tentang pengarang
sebagai penghasil karya sastra; 2) sosiologi karya sastra,
yang membicarakan berbagai aspek sosial yang terdapat
dalam karya sastra itu; dan 3) sosiologi pembaca sastra yang
mengkaji masalah pembaca dan pengaruh sosial karya sastra
itu bagi pembaca (Wellek dan Warren dalam Tuloli,
2000:64).
 Sastra/Adapun menurut bentuknya, secara garis besar sastra
dibedakan menjadi empat, yaitu: prosa, puisi, prosa liris, dan
reportoar atau skenario (Nurgiyantoro, 1988:2).
 Sastra/Apa pun yang ditemukan oleh pembaca dalam ciptasastra yang dibacanya tentang isu kehidupan, seperti cinta,
maut, keadilan, baik buruk dan segalanya itu harus berkaitan
dengan pengalaman batinnya (Gani, 1998: 2).
 Sastra/Aspek kebahasaan dalam sastra ini tidak hanya
ditentukan oleh masalah-masalah yang dibahas, tapi juga
faktor-faktor lain seperti: cara penulisan yang dipakai si
pengarang, ciri-ciri karya sastra pada waktu penulisan karya
itu, dan kelompok pembaca yang ingin dijangkau pengarang
(Rahmanto, 2000: 27).
 Sastra/Beberapa pemikiran dasar yang mempersoalkan
adanya hubungan antara sastra dengan masyarakat sebagai
berikut: 1) karya sastra diciptakan oleh pengarang untuk
dinikmati, dipahami dan dimanfaatkan banyak orang, 2)
pengarang itu anggota suatu masyarakat yang terikat oleh
status sosial tertentu; 3) bahasa yang digunakan dalam
karya sastra adalah bahasa ynag ada dalam suatu
masyarakat, jadi bahasa itu merupakan ciptaan sosial; 4)
karya sastra mengungkapkan hal-hal yang dipikirkan
pengarang dan pikiran-pikiran pengarang itu pantulan
hubungan seseorang sebagai pengarang dengan orang lain
atau masyarakat (Yudiono, 2000:3).
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 Sastra/Ciri sastra, yaitu: 1) sastra merupakan sebuah ciptaan,
sebuah kreasi bukan pertamatama sebuah imitasi. Sastrawan
menciptakan sebuah dunia baru, meneruskan proses
penciptaan
di
dalam
semesta
alam,
bahkan
menyempurnakannya. Sastra terutama merupakan sastra
luapan emosi yang spontan; 2) sastra bersifat otonom, tidak
mengacu pada sesuatu yang lain; sastra tidak bersifat
komunikatif; 3) karya sastra yang otonom itu mempunyai
koherensi antara bentuk dan isi, saling berhubungan antara
bagian dengan keseluruhan secara erat sehingga saling
menerangkan; 4) sastra menghidangkan sebuah sintesa antara
hal-hal yang saling bertentangan; 5) sastra mengungkapkan
hal hal yang tak terungkapkan. Dalam sastra dijumpai
sederatan arti yang dalam bahasa sehari-hari tak
terungkapkan (Jan van Luxemburg dalam Hartoko 1984:4-5).
 Sastra/Definisi tentang sastra yang selama ini sering
dijadikan patokan tentang pengertian sastra, umumnya masih
bersifat parsial sehingga belum mampu memberikan
gambaran pengertian sastra secara utuh (Fananie, 2000:5).
 Sastra/Di dalam dunia sastra dibedakan tiga jenis sastra,
yaitu lirik, epik, dan dramatik (Hartoko dan Rahmanto,
1986:53).
 Sastra/Fenomena kesastraan, seperti: 1) karya sastra cetak
yang kemudian di pindahkan ke dalam bentuk digital
(digitized print literature) (seperti Projekt Gutenberg di
Jerman); sebaliknya juga adalah 2) karya sastra yang dibuat
dengan komputer dan kemudian dipublikasikan melalui
internet (pada situs, blog, mailing list maupun forum diskusi)
dan memang dimaksudkan untuk dibaca dan dinikmati
dengan komputer; atau 3) karya sastra yang dibuat dan
dipublikasikan secara digital yang kemudian dicetak atau
diterbitkan dalam bentuk fisik berupa buku novel, antologi
cerpen, atau antologi puisi; 4) dapat pula karya sastra yang
dipindahkan ke dalam cakram digital (CD/DVD dsb) atau
171 | Dr. Drs. Rulam Ahmadi, M.Pd.

Ensiklopedi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia








file softcopy yang di dalamnya terdapat kombinasi dari
beragam seni yang mendukung karya sastranya, seperti
desain grafis, suara, musik, maupun fotografi dsb, sehingga
karya tersebut dapat dinikmati dengan cara yang benar-benar
berbeda (Hayles, 2008:4).
Sastra/Hasil sastra adalah potret pengarangnya (Sumardjo,
1984:37).
Sastra/Hubungan antara sastra dengan masyarakat sebagai
berikut: 1) karya sastra diciptakan oleh pengarang untuk
dinikmati, dipahami dan dimanfaatkan banyak orang, 2)
pengarang itu anggota suatu masyarakat yang terikat oleh
status sosial tertentu; 3) bahasa yang digunakan dalam karya
sastra adalah bahasa ynag ada dalam suatu masyarakat, jadi
bahasa itu merupakan ciptaan sosial; 4) karya sastra
mengungkapkan hal-hal yang dipikirkan pengarang dan
pikiran-pikiran pengarang itu pantulan hubungan seseorang
sebagai pengarang dengan orang lain atau masyarakat
(Yudiono, 2000:3).
Sastra/Istilah psikologi sastra merupakan: 1) studi psikologi
pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi, 2) studi proses
kreatif, 3) studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang
diterapkan pada karya sastra, 4) mempelajari dampak sastra
pada pembaca (psikologi pembaca) (Wellek dan Austin
Warren, 1990:90).
Sastra/Kajian ini (sosial-budaya dalam karya sastra)
mengamati: 1) sosiologi pengarang, profesi pengarang dan
institusi sastra; masalah yang berkaitan di sini adalah dasar
ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial, status
pengarang dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai
kegiatan pengarang di luar karya sastra, 2) isi karya sastra,
tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu
sendiri yang berkaitan dengan masalah sosial, dan 3)
permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra
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(dampak sastra terhadap masyarakat) (Wellek dan Austin
Warren, 1990:111-113).
Sastra/Kajian sastra pada dasarnya akan memberikan
interpretasi dan penilaian terhadap suatu fenomena sastra,
nilai sastra, dan hakikatnya yang tersembunyi di dalam
sistem tanda yang berupa karya sastra. Pada dasarnya
penilaian karya sastra ada tiga paham penilaian yang penting
yaitu relativisme, absolutisme dan perspektivisme (Pradopo,
2003: 49).
Sastra/Kata ―sastra‖ berasal dari bahasa Sansekerta sas- dan
–tra yang berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk buku
instruksi atau pengajaran (Teeuw dalam Wardani 2009:9-10).
Sastra/Kualitas sastra populer sering dipertentangkan dengan
sastra serius, termasuk bagaimana cara pengklasifikasiannya.
Penggolongan seni sastra dalam genre tersebut tidaklah
mudah. Penggolongan sastra sejati dan sastra hiburan yang
eskapisme bukanlah penggolongan seperti dalam ilmu
eksakta. Penggolongan itu lebih bersifat menunjukkan
kecenderungan (Sumardjo, 1995:9).
Sastra/Penelitian sastra merupakan usaha pencarian
pengetahuan dan pemberimaknaan dengan hati-hati dan kritis
secara terus menerus terhadap masalah sastra (Semi,
1990:18).
Sastra/Pengajaran sastra, selain bertujuan menumbuhkan
kemampuan kognitif tentang sastra, juga menumbuhkan
sikap dan nilai positif terhadap belajar sastra dan manfaat
belajar sastra. Untuk itu, pemahaman sastra serius tidak akan
berhasil tanpa diawali dengan pemahaman sastra pop.
(Suroso, 2005:101-103).
Sastra/Penggolongan sastra sejati dan sastra hiburan yang
eskapisme bukanlah penggolongan seperti dalam ilmu
eksakta. Penggolongan itu lebih bersifat menunjukkan
kecenderungan (Sumardjo, 1995:9).
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 Sastra/Pengkajian karya sastra dapat digunakan empat
pendekatan, yaitu 1) pendekatan yang menitikberatkan pada
karya sastra itu sendiri atau pendekatan objektif; 2)
pendekatan yang menitikberatkan pada penulis yang disebut
pendekatan ekspresif; 3) pendekatan yang menitikberatkan
pada pembaca atau pendekatan pragmatik; 4) pendekatan
yang menitikberatkan pada semesta yang juga disebut
pendekatan mimetik. Keempat pendekatan tersebut biasanya
tidak dapat dipisahkan secara mutlak (Abrams dalam
Teeuw, 1984:50).
 Sastra/Pengkajian sastra bisa dilakukan dengan beberapa
pendekatan: antara lain: 1) semiotik, 2) dekonstruksi, 3)
sosiologi, 4) resepsi, 5) psikologi, 6) feminisme, 7)
struktural, dan 8) intertekstual (Tuloli, 2000:41-91).
 Sastra/Secara umum, jenis karya sastra dapat digolongkan ke
dalam bentuk prosa, puisi, dan drama yang dilaksanakan
melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan
menulis (Jabrohim, 2003:71).
 Sastra/Sistem sastra ada tiga aspek dan system sastra di sini
disejajarkan dengan pengertian struktur sastra. Tiga aspek
sistem sastra itu ialah: 1) externe strukturrelation (Plett,
1975:122), sistem itu tidak otonom tetapi terikat pada sistem
bahasa. Si penyair dalam menciptakannya paling tidak
sebagian terikat pada sistem bahasa yang dipakainya, tidak
hanya pada aspek bentuknya, tetapi pula pada sistem
maknanya. Sejauh mana ada kelonggaran dan kebebasannya
merupakan masalah yang menarik untuk diteliti, tetapi tidak
mudah; 2) interne strukturrelation (Plett, 1975: 122), sistem
itu merupakan struktur intern, struktur dalam yang bagian
dan lapisannya saling menentukan dan berkaitan. Sistem itu
dapat disebut semacam tata sastra, “a set o conventions of
reading poetry”...; 3) sistem sastra juga merupakan model
dunia sekunder, yang sangat kompleks dan bersusun-susun
(Teeuw, 1983:2-3).
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 Sastra/Substansi sastra tidak lain adalah pengalaman
kemanusiaan. Hubungan kompleks yang melibatkan
seseorang, emosi yang membuatnya menderita atau
bahagia, pengalaman yang dihadapinya, nilai serta
kebermaknaan yang diharapkan. Dengan kata lain, apa pun
yang ditemukan oleh pembaca dalam ciptasastra yang
dibacanya tentang isu kehidupan, seperti cinta, maut,
keadilan, baik buruk dan segalanya itu harus berkaitan
dengan pengalaman batinnya (Gani, 1998:2).
 Sastra/Tidak ada kriteria yang jelas yang dapat diambil dari
perbedaan pemakaian bahasa lisan dan bahasa tulis untuk
membatasi sastra sebagai gejala khas. Ada pemakaian bahasa
lisan dan tulis yang sastra dan sebaliknya ada sastra tulis dan
ada sastra lisan (Teeuw, 1984:41).
 Sastra/Tujuan pokok pengajaran sastra adalah untuk
mencapai kemampuan apresiaasi kreatif. Di dalam menilai
atau mengetahui siswa yang telah memiliki apresiasi, dapat
digunakan seperangkat indikator, yaitu sebagai berikut: 1)
siswa mampu menginterpretasikan perilaku (perwatakan)
yang ditemuinya dalam karya sastra yang dibacanya; 2)
memiliki sensitivitas dalam bentuk dan gaya bahasa; 3)
mampu menangkap ide dan tema; 4) menunjukkan
perkembangan atau kemajuan selera personal terhadap
sastra (Semi,1993:153).
 Sastra/Unsur pembangun karya sastra (prosa fiksi), meliputi:
fakta cerita (facts), tema (theme), dan sarana cerita
(Nurgiyantoro (2005: 222) tokoh cerita dimaksudkan sebagai
pelaku yang dikisahkan perjalanan hidupnya dalam cerita
fiksi lewat alur baik sebagai pelaku maupun penderita
berbagai peristiwa yang diceritakan (Stanton dalam
Kurniawan, 2009:70).
 Sastra/Unsur-unsur yang dimaksud antara lain: 1) unsur
biografi pengarang; 2) unsur psikologi; 3) ekonomi; 4) sosial
175 | Dr. Drs. Rulam Ahmadi, M.Pd.

Ensiklopedi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia











budaya; 5) pandangan hidup suatu bangsa dan sebagainya.
(Wellek & Warren, 1962:75-135).
Semiotik/Pendekatan semiotik, memaknai karya sastra
adalah struktur yang bermakna atau sistem tanda yang
mempunyai makna dengan bahasa sebagai medium. Katakata dalam bahasa seleum dipergunakan dalam karya sastra
sudah merupakan lambang yang mempunyai arti yang sesuai
dengan konvensi masyarakat. Dalam hal ini, studi sastra
yang bersifat semiotik adalah usaha untuk menganalisis
sastra sebagai suatu sistem tanda-tanda dan menentukan
konvensi-konvensi apa yang memungkinkan karya sastra itu
mempunyai arti (Pradopo, 1995:142).
Setting berfungsi untuk mengungkapkan perwatakan dan
kemauan yang berhubungan dengan alam dan manusia
(Wellek dan Warren, 1989:291).
Sikap adalah suatu gagasan yang mengandung emosi yang
mempengaruhi sekelompok tindakan terhadap sekelompok
situasi sosial tertentu (Triandis (1971) dalam Suhardi,
1996:22).
Sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan
bagian dari sikap pada umumnya (Suwito, 1983:87).
Sikap bahasa adalah tata kepercayaan yang hubungan dengan
bahasa yang secara relatif berlangsung lama mengenai suatu
objek bahasa yang memberikan kecenderungan kepada
seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu yang
disukainya (Anderson, 1985:35).
Sikap bahasa pada hakikatnya terdiri dari dua yaitu sikap
positif dan sikap negatif. Sikap positif terhadap bahasa
terlihat dari penggunaan bahasa yang cermat, santun, dan
bertaat asas pada kaidah. Sikap positif terhadap bahasa akan
menghasilkan perasaan memiliki bahasa dan menganggap
mempelajari bahasa secara benar merupakan kebutuhan
esensial yang harus selalu dijaga dan dipelihara (Suwito,
1983:141).
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 Sikap bahasa sebagai sikap yang objeknya dibentuk oleh
bahasa (Knops dalam Suhardi, 1996:37).
 Sikap diperoleh secara sederhana melalui tanggapan orang
terhadap rangsangan sehubungan dengan situasi sosial. Oleh
karena itu, penelitian sikap lebih mudah dilaksanakan karena
dituntut simpulan, hanya diperlukan sebatas pengamatan,
tabulasi, dan analisis perilaku amatan (Fasold, 1984:147).
 Sikap memiliki empat fungsi, yaitu: 1) fungsi instrumental,
2) fungsi pertahanan ego, 3) fungsi pernyataan nilai, dan 4)
fungsi pengetahuan (Katz dalam Anzar, 1998:53).
 Sikap mempunyai dua fungsi yaitu fungsi kognitif dan fungsi
pelindung identitas (Knops dalam Suhardi, 1996:33).
 Sikap mempunyai komponen kognitif, afektif, dan konatif
(mencakup kepercayaan, reaksi, emosi, dan kecenderungan
psikologi untuk bertindak atau menilai tingkah laku dengan
cara tertentu) (Sikap/Gardner dalam Lee & Homberger,
1996:5).
 Sikap sebagai tata kepercayaan yang secara relative
berlangsung lama mengenai suatu objek/situasi yang
mendorong seseorang untuk menanggapi dengan cara
tertentu yang disukainya, mengisyaratkan bahwa sikap terdiri
dari tiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan perilaku
(Rokeach dalam Suhardi, 1996:28).
 Sikap terdiri dari tiga komponen yaitu komponen kognitif,
komponan evaluatif, dan komponen konatif (Deprez dan
Persoon dalam Suhardi, 1996:26).
 Sikap/Ada tiga ciri sikap bahasa yaitu: 1) kesetiaan bahasa
yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan
bahasanya dan bila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa
lain; 2) kebanggaan bahasa yang mendorong orang
mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai
lambang identitas; 3) kesadaran adanya norma bahasa yang
mendorong orang menggunakan bahasa dengan cermat dan
santun, dan merupakan faktor yang sangat besar
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pengaruhnya
terhadap
perbuatan
yaitu
kegiatan
menggunakan bahasa (Garvin dan Mathiot dalam Chaer,
1995:201).
Sikap/Ada tiga komponen sikap yaitu komponen kognisi,
afeksi, dan konasi (Mar‘at, 1981:13).
Sikap/Ada tiga metode untuk menentukan atau mengukur
sikap, yaitu metode skala sikap, wawancara, dan observasi
(Edward dalam Mar‘at, 1981:185).
Sikap/Di dalam arti sempit sikap bahasa mengacu kepada: 1)
penilaian orang terhadap suatu bahasa; 2) penilaian penutur
suatu bahasa tertentu sebagai suatu kelompok etnis dengan
watak kepribadian khusus. Dalam arti luas sikap bahasa oleh
Pap meliputi pemilihan yang sebenarnya atau suatu bahasa
dan pembelajaran atau perencanaan bahasa yang sebenarnya
(Pap dalam Suhardi, 1996:35).
Sikap/Kaum mentalis yang menganggap bahwa sikap terdiri
dari tiga komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan
perilaku (Triandis dalam Suhardi, 1996:22).
Sikap/Metode untuk menentukan sikap bahasa dapat
dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Metode
langsung mensyaratkan subjek harus menjawab pertanyaan
tentang pendapat subjek mengenai suatu ragam bahasa.
Metode tak langsung dirancang agar subjek tidak tahu bahwa
sikap bahasanya sedang diselidiki oleh peneliti (Fasold,
1984:150).
Sikap/Pengertian sikap bahasa berdasarkan referennya.
Referen sikap bahasa menurutnya meliputi bahasa, perilaku
bahasa, dan hal yang berkaitan dengan bahasa atau perilaku
bahasa yang menjadi penanda atau lambing (Cooper dan
Fishman dalam Suhardi, 1996:34).
Skala kesantunan yang disampaikan Leech ini selengkapnya:
1) Cost-benefit scale: representing the cost or benefit of an
act to speaker and hearer (skala kerugian dan keuntungan,
menunjuk kepada besar kecilnya kerugian dan keuntungan
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yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur pada sebuah
pertuturan). 2) optionality scale: Indicating the degree of
choice permitted to speaker and or hearer by a specific
liguitic act. (skala pilihan, menunjuk kepada banyak atau
sedikitnya pilihan yang disampaikan si penutur kepada mitra
tutur di dalam kegiatan bertutur). 3) indirectness scale:
Indicating the amount of inferencing required of the hearer in
the order to establish the intended speaker meaning (skala
ketidaklangsungan menunjuk kepada peringkat langsung atau
tidak langsungnya maksud sebuah tuturan). 4) authority
scale: representing the status relationship between speaker
and hearer (skala keotoritasan menunjuk kepada hubungan
status sosial antara penutur dan mitra tutur yang terlibat
dalam pertuturan). 5) sosial distence scale: Indicating the
degree of familiarity between speaker and hearer (skala
jarak sosial menunjuk kepada peringkat hubungan sosial
antara penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam sebuah
pertuturan) (Leech, 1983:123-126).
 Sosial-budaya/Kajian ini mengamati: 1) sosiologi
pengarang, profesi pengarang dan institusi sastra; masalah
yang berkaitan di sini adalah dasar ekonomi produksi
sastra, latar belakang sosial, status pengarang dan ideologi
pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang
di luar karya sastra, 2) isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal
lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri yang
berkaitan dengan masalah sosial, dan 3) permasalahan
pembaca dan dampak sosial karya sastra (dampak sastra
terhadap masyarakat) (Wellek dan Warren, 1990:111-113).
 Sosiologi adalah telaah yang objektif dan ilmiah tentang
manusia dalam masyarakat, telaah tentang lembaga, dan
proses sosial (Damono, 1979:6).
 Sosiologi bahasa sosiolinguistik menyoroti keseluruhan
masalah yang berhubungan dengan organisasi sosial perilaku
bahasa, tidak hanya mencakup pemakaian bahasa saja,
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melainkan juga sikap-sikap bahasa, perilaku terhadap bahasa
dan pemakaian bahasa (Fishman (1972) dalam Sumarsono,
2004:2).
Sosiologi mempelajari antara lain struktur sosial, organisasi
kemasyarakatan, hubungan antaranggota masyarakat, tingkah
laku masyarakat. Objek utama sosiologi bukan bahasa
melainkan
masyarakat.
Tujuannya
mendeskripsikan
masyarakat dan tingkah laku (Sumarsono dan Partara,
2004:5).
Sosiologi sastra adalah analisis karya sastra dalam kaitannya
dengan masyarakat, maka model analisis yang dapat
dilakukan adalah meliputi tiga macam, yaitu: 1) menganalisis
masalah-masalah sosial yang terkandung di dalam karya
sastra itu sendiri, kemudian menghubungkan dengan
kenyataan yang pernah terjadi; 2) menemukan hubungan
antar struktur dengan hubungan yang bersifat dialektika; 3)
menganalisis karya dengan tujuan untuk memperoleh
informasi tertentu (Ratna, 2004:339).
Sosiologi sastra membatasi penyelidikan pada karya sastra
yang memiliki wira bermasalah (problematic heroes) yang
berhadapan dengan kondisi yang memburuk (degrade) dan
berusaha mendapatkan nilai-nilai yang sahih (authentic
value) (Goldmann dalam Junus, 1986:25).
Sosiologi/Metode yang digunakan dalam sosiologi sastra
adalah analisis teks untuk kemudian dipergunakan lebih
dalam lagi pada gejala-gejala sosial yang ada di luar karya
sastra (Damono, 1979:2-3).
Sosiologi/Teori sosiologi sastra mencakup empat pokok
masalah, yaitu a) sosiologi dan sastra; b) teori-teori sosial
tentang sastra untuk mengetahui latar belakang sosial yang
menimbulkan karya sastra; c) sastra dan strukturalisme; d)
persoalan metode (Junus, 1986:1).
Sosiologi/Tiga jenis pendekatan yang berbeda dalam
sosiologi sastra, yaitu a) sosiologi pegarang yang
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mempermasalahkan status sosial dan ideologi sosial; b)
sosiologi sastra yang mempermasalahkan karya sastra itu
sendiri dan; c) sosiologi sastra yang mempermasalahkan
pembaca dan pengaruh sosial karya sastra (Wellek dan
Warren, 1995:111).
Standar kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran
bahasa dan sastra Indonesia secara jelas telah ditunjukkan
pada rumusan standar kompetensi yang kemudian akan
dijabarkan menjadi kompetensi dasar dan materi
pembelajaran. Berdasarkan standar kompetensi dan
kompetensi dasar disusunlah silabus mata pelajaran bahasa
dan sastra Indonesia. Standar kompetensi bahasa dan sastra
di sekolah, tidak ditekankan pada penguasaan sistemnya,
melainkan pada kemampuan menggunakan bahasa Indonesia
secara benar sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar dan
situasi tutur (Depdiknas, 2006:iv).
Struktur naratif sebuah drama, dongeng atau novel secara
tradisional disebut alur (plot) (Rene Wellek dan Austin
Warren, 1990:284).
Struktur/Ada tujuh unsur pembangun struktur rekaan, yaitu:
(1) plot; (2) character; (3) setting; (4) point of view; (5) style
and tone; (6) tema (Kenney (1966:8-102).
Struktur/Tiga aspek konsep struktur sebagai berikut: gagasan
keseluruhan, koherensi instinsik: 1) bagian-bagiannya
menyesuaikan diri dengan seperangkat kaidah instrinsik yang
menentukan baik keseluruhan struktur maupun bagianbagiannya; 2) gagasan transformasi: struktur itu
menyanggupi prosedur-prosedur transformasi yang terusmenerus memungkinkan pembentukan bahan-bahan baru; 3)
gagasan regulasi diri: struktur tidak memerlukan hal-hal di
luar
dirinya
untuk
mempertahankan
prosedur
transformasinya; struktur itu otonom terhadap rujukan pada
sistem-sistem lain (Jean Piaget dalam Teeuw, 1984:141).
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 Struktur/Pengertian struktur pada pokoknya berarti, bahwa
sebuah karya atau peristiwa di dalam masyarakat menjadi
suatu keseluruhan karena ada relasi timbal balik antara
bagian-bagiannya dan antara bagian dan keseluruhan.
Hubungan itu tidak hanya bersifat positif, seperti kemiripan
dan keselarasan, melainkan juga negatif seperti misalnya
pertentangan dan konflik. Selain itu ditandaskan, bahwa
suatu ―kesatuan struktur mencakup setiap bagian dan
sebaliknya bahwa setiap bagian menunjukkan kepada
keseluruhan ini dan bukan yang lain (Jan van Luxemburg,
1984:38).
 Strukturalisme/Aliran strukturalisme dengan pendekatan
objektif mempunyai empat kekurangan. Pertama, analisis
karya sastra yang hanya menitikberatkan otonomi karya
sastra saja belum merupakan teori sastra. Kedua, karya sastra
tidak dapat ditelaah secara terasing dari masyarakat. Ketiga,
adanya struktur yang objektif, karya sastra makin
disangsikan; peranan pembaca selaku pemberi makna dalam
interpretasi karya sastra makin ditonjolkan dengan segala
konsekuensi untuk analisis struktural. Keempat, analisis yang
menekankan otonomi karya sastra juga menghilangkan
konteks dan fungsinya, sehingga karya sastra kehilangan
relevansi sosialnya (Teeuw, 1984:139-140).
 Sudut pandang (point of view) mengarah pada cara sebuah
cerita dikisahan (Abrams dalam Kurniawan 2009:78).
 Sudut pandang adalah hubungan yang ada di antara
pengarang dengan fiktif rekaannya, atau pengarang dengan
pikiran dan perasaan para tokoh (Tarigan, 1984:140).
 Sudut pandang adalah posisi fisik tempat persona/pembicara
melihat
dan
menyajikan
gagasan-gagasan
atau
peristiwaperistiwa; merupakan perspektif/ pemandangan
fisik dalam ruang dan waktu yang dipilih oleh sang penulis
(Tarigan, 1993:130).
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 Sudut pandang adalah titik tolak pengarang sebagai pencerita
akuan yang berada dalam cerita atau pencerita diaan yang
berada di luar cerita, pusat kisahan (Zaidan, 1996: 194).
 Sudut pandang atau point of view adalah adalah cara
pengarang memandang siapa yang bercerita di dalam cerita
itu atau sudut pandang yang diambi pengarang untuk melihat
suatu kejadian cerita. Sudut pandang ini berfungsi melebur
atau menggabungkan tema dengan fakta cerita (Jabrohim,
2003:117).
 Sudut pandang dalam cerita dibagi menjadi empat tipe utama
yaitu sebagai berikut: 1) Aku sebagai tokoh utama (firstperson-central) yaitu tokoh tamanya mengisahkan cerita
dalam kata-katanya sendiri. 2) Aku sebagai tokoh bawahan
(firt-person-peripheral)
yaitu
tokoh
bawahannya
mengisahkan ceritanya. 3) Ia sebagai pencerita terbatas
(third-person-limited) yaitu pengarang mengacu semua tokoh
dalam bentuk orang ketiga(dia atau mereka), tetapi hanya
menceritakan apa yang dapa dilihat, didengar, atau
dipikirkan oleh seorang tokoh. 4) Ia sebagai pencerita yang
serba tahu (third-person omniscient) yaitu pengarang
mengacu pada setiap tokoh dalam bentuk orang ketiga (dia
atau mereka), dan menceritakan apa yang didengar, dilihat,
dan dipikirkan oleh beberapa tokoh, seakan-akan
menceritakan peristiwa tanpa kehadiran tokoh (Stanton
dalam Kurniawan, 2009:79).
 Sudut pandang dapat dipahami sebagai cara sebuah cerita
dikisahkan. Pada hakikatnya, sudut pandang adalah sebuah
cara, strategi, atau siasat yang secara sengaja dipilih
pengarang untuk mengungkapkan cerita dan gagasannya
(Nurgiyantoro, 2005:269).
 Sudut pandang dengan istilah pusat pengisahan, yang
mempunyai arti siapa yang bercerita dalam sebuah peristiwa.
Ada beberapa pusat pengisahan (point of view) yang dapat
dikategorikan menjadi empat kategori, yaitu: 1) pengarang
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sebagai pelaku utama cerita, kategori ini ditandai dengan
penyebutan ―aku‖ oleh pengarang, 2) pengarang ikut
berperan atau sebagai tokoh, namun bukan tokoh utama, 3)
pengarang serba hadir. Dalam hal ini pengarang tidak
berperan sebagai apa-apa. Pertanda yang paling jelas dalam
jenis ini adalah dengan penyebutan nama tokoh atau dengan
menyebut ―dia‖ sebagai tokoh dalam cerita, 4) pengarang
peninjau, dalam pusat pengisahan ini pengarang seakan-akan
tidak tahu apa yang akan dilakukan pelaku cerita atau yang
ada dalam pikirannya (Suharianto, 2005:25).
Sudut pandang ialah cara atau pandangan yang dipergunakan
pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan,
latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam
sebuah karya fiksi kepada pembaca (Nurgiyantoro,
2007:248).
Sudut pandang mempermasalahkan siapa yang menceritakan
atau dari kacamata siapa cerita dikisahkan (Musfiroh,
2008:40).
Sudut pandang menjadi: 1) Author omniscient (orang ketiga),
si pengarang menceritakan ceritanya dengan menggunakan
kata „dia‟ untuk pelakon terutama, tetapi ia turut hidup
dalam pribadi pelakonnya; 2) Author- participant (pengarang
turut mengambil bagian dalam cerita). Ada dua
kemungkinan, atau pengarang menjadi pelakon „aku‟ main
character, atau ia hanya mengambil bagian kecil saja
subordinate character; 3) Author-observer (ini hampir sama
dengan cara kesatu, bedanya pengarang hanya sebagai
peninjau, seolah-olah ia tidak dapat mengetahui jalan pikiran
pelakonnya); 4) Multiple (campur-aduk) (Tarigan, 1984:139140).
Sudut pandang merupakan cara atau pandangan yang
dipergunakan pengarang sebagai sarana menampilkan tokoh,
tindakan latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk
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cerita dalam sebuah teks fiksi kepada pembaca (Abrams
dalam Nurgiyantoro, 2005:248).
 Sudut pandang/Ada tiga jenis sudut pandang, yaitu: 1)
pengarang sebagai orang pertama dan menyatakan pelakunya
sebagai ―aku‖, teknik ini disebut teknik akuan, 2) pengarang
sebagai orang ketiga dan menyebut pelaku utama sebagai
―dia‖, teknik ini disebut teknik diaan, 3) teknik yang disebut
―omniscient narratif‖ atau pengarang serba tahu yang
menceritakan segalanya atau memasuki berbagai peran
secara bebas, pengarang tidak memfokuskan kepada satu
tokoh cerita di dalam berceritanya, tetapi semua tokoh
mendapatkan penonjolan (Waluyo, 2002:184).
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 Tahapan menulis/Terdapat lima tahapan dalam menulis
yaitu: a) Prapenulisan (Prewriting); b) Pembuatan Draft
(Drafting); c) Perevisian (Revising); d) Pengeditan/
Penyuntingan (Editing); e) Pemublikasian (Publishing/
Sharing) (Weaver dalam Slamet, 2008:112-115).
 Tahapan menulis/Tujuh tahapan dalam proses penulisan: 1)
persiapan, yaitu mengelompokkan dan memulai menulis;
2) draft -kasar, yaitu mencari dan mengembangkan gagasan;
3) berbagi, memberikan draft tulisan untuk di baca
orang lain dan mendapatkan umpan balik; 4) perbaikan,
yaitu memperbaiki tulisan; 5) penyuntingan, adalah
memperbaiki semua kesalahan, tata bahasa, dan tanda
baca; 6) penulisan kembali, memasukkan isi yang baru
dan perubahan penyuntingan; dan 7) evaluasi, yaitu
memeriksa apakah sudah selesai ataukah belum (DePorter
dan Hernacki, 2006:194).
 Tahapan-tahapan menulis secara sederhana terdiri atas tiga
tahap yaitu prapenulisan, tahap penulisan, dan tahap
pascapenulisan (telaah dan revisi atau penyempurnaan).
Tahap pramenulis mencakup kegiatan menentukan topik,
mengungkapkan
maksud
atau
tujuan
penulisan,
memperhatikan sasaran karangan (pembaca), mengumpulkan
informasi pendukung, mengorganisasikan ide dan informasi.
Tahap penulisan mencakup kegiatan menuangkan dan
mengembangkan ide ke dalam karangan. Selanjutnya adalah
memeriksa, menilai dan memperbaiki tulisan, Tahap terakhir
adalah pasca tulisan atau revisi. Tahap pasca penulisan
merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan buram
(draft) yang kita hasilkan (Slamet, 2008:97).
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 Tahap-tahap dalam menulis bukanlah tahap yang bersifat
linear karena penulis terus-menerus memantau tulisannya
dan bergerak maju mundur (Zuchdi, 1997:6).
 Teknik pemeranan atau akting adalah bagaimana si aktor
menyatukan, mendayagunakan secara proposional segala
peralatan pemeranannya. Dengan modal keterampilan dan
bakatnya ia menampilkan gagasan-gagasan menjadi
perwujudan watak-watak yang nyata dengan efek-efek yang
diperhitungkan bagi penontonnya (Anirun, 1998:44).
 Teks non-sastra berfungsi dalam komunikasi praktis, siap
dipakai, sedangkan teks sastra tidak (Hartoko dan Rahmanto,
1986:124).
 Teks/Setiap teks harus dibaca dengan latar belakang teks
lain, dengan kata lain tidak ada satu teks pun yang dapat
dibaca benar-benar mandiri (Julia Kristeva (Culler,
1975:139).
 Tema adalah dasar cerita atau makna suatu novel‖ (Brooks
dan Warren dalam Tarigan 1959:688).
 Tema adalah gagasan (ide) utama atau makna utama dari
sebuah tulisan (Lukens dalam Nurgiyantoro, 2005:80).
 Tema adalah gagasan utama atau pokok pikiran (Tarigan,
1994:160).
 Tema adalah ide dasar dalam penciptaan karya sastra
(Badrun, 1989:106).
 Tema adalah ide, gagasan, pandangan hidup pengarang yang
melatarbelakangi ciptaan karya sastra. Tema bisa berupa
persoalan moral, etika, agama, sosial budaya, tehnologi,
tradisi yang terkait erat dengan masalah kehidupan. Namun,
tema bisa berupa pandangan pengarang, ide, atau keinginan
pangarang dalam menyiasati persoalan yang muncul
(Fananie, 2000:84).
 Tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita
(Stanton dan Kenny seperti yang dikutip oleh Nurgiyantoro,
1988:67).
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 Tema adalah makna yang terkandung dalam sebuah cerita.
Tema dapat juga diartikan sebagai gagasan, ide, atau pikiran
utama yang mendasari sebuah karya sastra (Musfiroh,
2008:33).
 Tema adalah pandangan hidup tertentu atau perasaan tertentu
mengenai kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang
membangun dasar atau ide utama sebuah karangan (Brooks,
Purser, dan Warren dalam Tarigan, 1994:77-78).
 Tema adalah permasalahan yang merupakan titik tolak
pengarang dalam menyusun cerita atau karya sastra tersebut,
sekaligus merupakan permasalahan yang ingin dipecahkan
pengarang dengan karyanya itu (Suharianto, 2005:17).
 Tema adalah sesuatu yang menjadi pikiran, sesuatu yang
menjadi persoalan bagi pengarang (Esten, 2000:22).
 Tema adalah suatu karya sastra yang dapat tersurat dan dapat
pula tersirat. Disebut tersurat apabila tema tersebut dengan
jelas dinyatakan oleh pengarangnya. Disebut tersirat apabila
tidak secara tegas dinyatakan, tetapi terasa dalam
keseluruhan cerita yang dibuat pengarang (Suharianto,
2005:17).
 Tema adalah suatu karya sastra yang dapat tersurat dan dapat
pula tersirat. Disebut tersurat apabila tema tersebut dengan
jelas dinyatakan oleh pengarangnya. Disebut tersirat apabila
tidak secara tegas dinyatakan, tetapi terasa dalam
keseluruhan cerita yang dibuat pengarang (Suharianto,
2005:17).
 Tema adalah suatu pemberitaan yang khusus, sebuah
pengalaman, proses atau sebuah ide (Keraf, 1997:103).
 Tema cerita dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu:
1) tema yang bersifat fisik; 2) tema organik; 3) tema sosial;
4) tema egoik (reaksi pribadi); dan 5) tema divine
(ketuhanan) (Waluyo, 2009:12).
 Tema dalam cerita rekaan biasanya diangkat dari khasanah
kehidupan sehari-hari, yang merupakan masalah hakiki
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manusia seperti cinta kasih, kebahagiaan, perjuangan hidup,
petualangan, dan sebagainya (Waluyo, 2002:142).
Tema dalam Kamus Istilah Sastra berarti gagasan, ide,
pikiran utama, atau pokok pembicaraan di dalam karya sastra
yang dapat dirumuskan dalam kalimat pernyataan (Zaidan,
A.R., Anita K.R. dan Hanifah, 1996:203).
Tema dalam sebuah cerita berhubungan dengan makna
pengalaman hidup. Tema berkaitan dengan sesuatu yang
membuat pengalaman dapat diingat misalnya cinta,
penderitaan, ketakutan hidup, dan pengkhianatan (Stanton
dalam Kurniawan, 2009:75).
Tema dalam sebuah cerita dapat dipahami sebagai sebuah
makna, makna yang mangikat keseluruhan unsur cerita
sehingga cerita itu hadir sebagai sebuah kesatuan yang padu
(Nurgiyantoro, 2005:80).
Tema dapat dipandang sebagai dasar dasar cerita, gagasan
dasar umum (Nurgiyantoro, 2007:70).
Tema dapat dipandang sebagai gagasan dasar umum sebuah
karya novel. Gagasan dasar umum inilah yang tentunya telah
ditemukan sebelumnya oleh pengarang dan dipergunakan
untuk mengembangkan cerita. Dengan kata lain, cerita
tentunya akan ―setia‖ mengikuti gagasan dasar umum yang
telah ditetapkan sebelumnya sehingga berbagai peristiwa
konflik dan pemilihan berbagai unsur instrinsik yang lain
seperti penokohan, pelataran, dan penyudutpandangan
diusahakan mencerminkan gagasan dasar umum tersebut
(Nurgiyantoro, 2009:70).
Tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan oleh
pengarang melalui puisinya. Dengan demikian, tema
merupakan ide yang membangun sebuah puisi (Waluyo,
2003:17).
Tema merupakan hal yang penting dalam sebuah cerita.
Suatu cerita yang tidak mempunyai tema dikatakan tidak ada
gunanya. Meskipun pengarang tidak menjelaskan apa tema
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ceritanya secara eksplisit, hal itu dapat disimpulkan dan
dirasakan oleh pembaca pada saat selesai membaca cerita
(Tarigan, 1984:125).
Tema merupakan pesan atau amanat atau intense khusus
pengarang yang hendak disampaikan kepada pembaca
(Zainudin, 1992:58).
Tema merupakan tujuan utama cerita (Oemarjati, 1962:54).
Tema sebagai subjek wacana, topik umum, atau masalahmasalah utama yang dituangkan ke dalam cerita.
Menurutnya, pengkategorian tema berdasarkan tingkat fisik,
tingkat organik, tingkat sosial, tingkat egoik, dan tingkat
divine (Shipley dalam Nurgiyantoro, 2007:80-82).
Tema sebuah cerita adalah makna tersembunyi (Sarumpaet
dalam Titik W.S. dkk., 2012:92).
Tema/A central meaningof this sort corresponds to what , in
a story, we call the ―theme‖ or ―central idea.‖ Like the
central meaning of our experience, the theme of a story is
both particular and universal in its values: its lends force and
unity to the events described, and it tells us something a bout
life in general (Stanton, 1965:7).
Tema/Dalam menafsirkan tema dalam sebuah cerita,
haruslah didasarkan pada hal-hal berikut ini: 1) Penafsiran
terhadap tema cerita harus benar-benar memperhatikan setiap
uraian yang menonjol dalam cerita. 2) Penafsiran terhadap
tema sebaiknya tidak bertentangan dengan setiap uraian
cerita. 3) Penafsiran tema sebaiknya tidak tergantung pada
keterangan yang benar-benar ada atau tersirat dalam cerita.
4) Penafsiran tema harus didasarkan secara langsung pada
cerita (Stanton dalam Kurniawan, 2009:77).
Tema/Pengertian tema dalam karya sastra adalah aspek cerita
yang sejajar dengan ‗makna‘ dalam pengalaman manusia;
sesuatu yang selalu diingat (Stanton, 2007:36).
Tema/Untuk mengetahui tema suatu cerita, diperlukan
apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu.
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Bisa saja temanya itu dititipkan pada unsur penokohan, alur,
ataupun pada latar. Untuk dapat merumuskan tema cerita
fiksi, seorang pembaca harus terlebih dahulu mengenali
unsur-unsur intrinsik yang dipakai oleh pengarang untuk
mengembangkan cerita fiksinya (Kosasih, 2012:61).
Tema/What is the theme?: If theme is not the moral, not the
subjeck, not a ―hidden meaning‖ ilustrated by the story, what
is it not ―hidden,‖ and it is not ulustrated. Theme is the
meaning the story releases; it may be the meaning the story
discovers. By theme we mean the necessary implications of
the whole story, not a sparable part of story (Kenney,
1966:91).
Tes esai maupun objektif dapat dipilih, hanya saja mengukur
kemampuan tingkat sintesis dan evaluasi bentuk tes esai
lebih mudah disusun (Nurgiyantoro, 1988:249).
Tes kemampuan berbahasa tidak secara langsung mengukur
kemampuan berbahasa siswa. Pengukuran terhadap aspek
tertentu bahasa kurang mencerminkan pemakaian bahasa
secara nyata (Nurgiyanto, 1988:183).
Tes keterampilan menulis, cukup potensial untuk dijadikan
tes yang bersifat pragmatik (Nurgiyantoro, 1988:271).
Tes keterampilan menyimak dimaksudkan untuk mengukur
kemampuan siswa menangkap dan memahami informasi
yang terkandung di dalam wacana yang terima melalui
saluran pendengaran. Untuk tes kemampuan menyimak,
pemilihan bahan tes lebih ditekankan pada keadaan wacana,
baik dilihat dari segi tingkat kesulitan, isi cakupan, maupun
jenis-jenis wacana (Nugiyantoro 1988:214).
Tes/Secara umum tes menulis dapat diselenggarakan secara
terbatas dan secara bebas. Tes menulis yang diselenggarakan
secara terbatas adalah tes menulis yang diselenggarakan
dengan batasan-batasan tertentu seperti masalah judul, waktu
maupun panjang karangan. Sebaliknya pada tes menulis
bebas batasan-batasan yang diberikan hanya berupa rambu-
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rambu yang ditetapkan secara internal (Djiwandono,
1996:73).
Tes/Tujuan pokok penyelenggaraan tes membaca adalah
mengetahui dan mengukur tingkat kemampuan memahami
makna tersurat, tersirat, maupun implikasi dari isi suatu
bacaan (Djiwandono, 1996:64-65).
Tes/Wacana untuk tes membaca sebaiknya tidak terlalu
panjang. Dalam satu tes, lebih baik terdiri dari beberapa
wacana pendek daripada sebuah wacana panjang
(Nurgiyantoro, 1988:248).
Tipografi disebut juga ukiran bentuk, ialah susunan barisbaris atau bait-bait suatu puisi. Termasuk dalam tipografi
adalah penggunaan huruf-huruf untuk menuliskan kata-kata
suatu puisi (Suharianto, 1981:35).
Tipografi/Peranan tipografi selain untuk menampilkan
artistik visual, juga untuk menciptakan nuansa makna dan
suasana tertentu. Tipografi juga berperan dalam
menunjukkan adanya loncatan gagasan serta memperjelas
adanya satuan-satuan makna tertentu yang ingin
dikemukakan penyairnya (Aminuddin, 2002:146).
Tipografi/Secara harfiah tiporgrafi berarti seni mencetak
dengan desain khusus, susunan atau rupa (penampilan)
barang cetak (Badrun 1989:87).
Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami berbagai
peristiwa di dalam cerita (Hana, 2011:43).
Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa
atau perlakuan dalam berbagai peristiwa yang ada dalam
cerita (Septiningsih, 1998:16).
Tokoh adalah pelaku yang mengembangkan peristiwa dalam
cerita fiksi sehingga itu mampu menjalin suatu cerita disebut
dengan tokoh (Aminuddin, 1995:79).
Tokoh bawahan adalah tokoh yang mendukung perwatakan
tokoh utama yang kehadirannyalebih sedikit dibanding
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dengan tokoh utama secara langsung maupun tidak langsung
(Nurgiyantoro, 2000:176-177).
Tokoh cerita adalah orang yang ditampilkan dalam suatu
karya naratif, atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan
memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti
yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan
dalam tindakan (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2007:164).
Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam
suatu karya naratif atau drama, yang oleh pembaca
ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenndrungan
tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa
yang dilakukan dalam tindakan (Abrams dalam
Nurgiyantoro, 1995:165).
Tokoh cerita dapat dipahami sebagi seseorang yang
ditampilkan dalam teks cerita naratif (juga: drama) yang oleh
pembaca ditafsrkan memiliki kualitas moral dan
kecenderungan tertentu sebagaimana yang diekspresikan
lewat kata-kata dan ditunjukkan dalam tindakan (Abrams
dalam Nurgiyantoro, 2005:223).
Tokoh dalam cerita merujuk pada orang atau individu yang
hadir sebagai pelaku dalam sebuah cerita (Kurniawan,
2009:73)
Tokoh dalam fiksi biasanya dibedakan menjadi beberapa
jenis berdasarkan kategori masing-masing. Berdasarkan
keterlibatannya dalam keseluruhan cerita, tokoh fiksi
dibedakan menjadi dua, yakni tokoh sentral atau tokoh utama
dan tokoh periferal atau tokoh tambahan (Sayuti, 2000:74).
Tokoh dalam fiksi memiliki watak yang dapat digambarkan
secara langsung dan tidak langsung. Penggambaran secara
langsung sama dengan penggambaran watak tokoh secara
telling dan analitik. Penggambaran watak tokoh secara tidak
langsung sama halnya dengan penggambaran secara showing
dan dramatic (Wiyatmi, 2006:32).
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 Tokoh dalam sebuah karya sastra biasanya diberi jiwa agar
terlihat hidup. Hal tersebut sama halnya bahwa tokoh
memiliki derajat lifelikeness atau kesepertihidupan (Sayuti,
2000:68).
 Tokoh merupakan pemain dalam sebuah cerita (Sarumpaet
dalam Titik W.S dkk., 2012:89).
 Tokoh utama umumnya merupakan tokoh yang sering diberi
komentar dan dibicarakan oleh pengarangnya. Selain itu
lewat judul cerita juga dapat diketahui tokoh utamanya
(Aminuddin, 2002:80).
 Tokoh utama yaitu tokoh yang diutamakan penceritaannya
dalam sebuah cerita dan menentukan perkembangan alur
secara keseluruhan. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang
pemunculannya lebih sedikit dan kehadirannya tidak
sebanyak tokoh utama. Tokoh tambahan biasanya muncul
apabila ada keterkaitan dengan tokoh utama secara langsung
maupun tidak langsung. Berdasarkan watak atau karakter
dikenal tokoh sederhana, simple, atau flat characters dan
tokoh kompleks, complex, atau round characters. Tokoh
sederhana ialah tokoh yang kurang mewakili keutuhan
personalitas manusia dan hanya ditonjolkan satu sisi saja.
Tokoh yang kompleks adalah tokoh yang dapat dilihat semua
sisi kehidupannya (Sayuti, 2000:76-78).
 Tokoh/Ada 4 cara menampilkan watak tokoh, yaitu: 1)
teknik monolog interior; 2) teknik monolog interior
langsung; 3) pengarang serba tahu; 4) teknik solilokui
(Robert Humpre, 1988:10) dalam Waluyo. 2009:33).
 Tokoh/Ada dua cara dalam menggambarkan tokoh-tokoh.
Pertama, secara analitik, yaitu pengarang langsung
menceritakan bagaimana watak tokoh-tokohnya. Kedua,
secara dramatik, yaitu pengarang tidak langsung
menceritakan bagaimana watak tokoh-tokohnya. Bentuk
penokohan yang paling sederhana adalah pemberian nama
(Wellek & Warren, 1990:287).
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 Tokoh/Ada tujuh cara pengarang dalam melukiskan karakter
tokoh cerita novel, yaitu: 1. Physical description (melukiskan
bentuk lahir dari pelakon) 2. Portrayal of thought stream or
of conscious thought (melukiskan jalan pikiran pelakon atau
apa yang melintas dalam pikirannya. Dengan jalan ini
pembaca dapat mengetahui bagaimana watak pelakon itu. 3.
Reaction to events (bagaimana reaksi pelakon itu terhadap
kejadian) 4. Direct author analysis (pengarang dengan
langsung menganalisis watak pelakon). 5. Discussion of
enveroment (melukiskan keadaan sekitar pelakon) 6.
Reaction of others to character (bagaimana pandanganpandangan pelakon-pelakon lain dalam suatu cerita terhadap
pelakon terutama itu (Lubis, 1981:18).
 Tokoh/Cara pengarang menggambarkan atau memunculkan
tokohnya itu dapat berbagai macam. Mungkin pengarang
menampilkan tokoh sebagai pelaku yang hannya hidup di
alam mimpi, pelaku yang memiliki semangat perjuangan
dalam mempertahankan hidupnya, pelaku yang memiliki
cara sesuai dengan kehidupan manusia yang sebenarnya,
maupun pelaku yang egois, kacau, dan mementingkan diri
sendiri. Dalam cerita fiksi, pelaku dapat berupa manusia atau
tokoh makhluk lain yang bersifat seperti manusia, misalnya
kancil, kucing, sepatu, dan lain sebagainya (Bulton dalam
Aminudin, 2009:79).
 Tokoh/Istilah penokohan dapat menunjuk pada tokoh dan
perwatakan tokoh. Tokoh adalah perilaku cerita lewat
berbagai aksi yang dilakukan dan peristiwa serta aksi tokoh
lain yang ditimpakan kepadanya (Nurgiyantoro 2005: 75).
 Tokoh/Jenis tokoh cerita fiksi anak dibedakan kedalam
bermacam kategori tergantung dari sudut pandang pembaca
melihatnya. Jika dilihat berdasarkan realitas sejarah, tokoh
dapat dibedakan ke dalam tokoh rekaan dan tokoh sejarah,
berdasarkan wujudnya dapat dibedakan ke dalam tokoh
manusia, binatang, atau objek lain, berdasarkan kompleksitas
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karakter dapat dibedakan dalam tokoh sederhana dan tokoh
bulat. Dilihat dari peran tokoh-tokoh dalam pengembangan
plot dapat dibedakan adanya tokoh utama dan tokoh
tambahan. Dilihat dari fungsi penampilan tokoh dapat
dibedakan ke dalam tokoh protagonis dan tokoh antagonis.
Berdasarkan perwatakannya, tokoh cerita dapat dibedakan ke
dalam tokoh sederhana dan tokoh kompleks atau tokoh bulat.
Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan
tokoh cerita dalam sebuah prosa fiksi, tokoh dapat dibedakan
ke dalam tokoh statis, tak berkembang, dan tokoh
berkembang. Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh
cerita terhadap manusia dari kehidupan nyata, tokoh cerita
dapat dibedakan ke dalam tokoh tipikal dan tokoh netral
(Nurgiyantoro, 2005:223).
 Tokoh/Melukiskan watak tokoh dalam cerita dapat dengan
cara sebagai berikut; 1) melalui perbuatannya, terutama
sekali bagaimana ia bersikap dalam menghadapi situasi
kritis, 2) melalui ucapan-ucapannya, 3) melalui gambaran
fisiknya, 4) melalui keterangan langsung yang ditulis oleh
pengarang (Sumarjo dan Saini, 1991:65-66).
 Tokoh/Membedakan tokoh menjadi dua jenis yaitu tokoh
utama (central character) dan tokoh tambahan (peripheral
character). Tokoh utama adalah tokoh yang keberadaannya
berhubungan dengan peristiwa dalam cerita. Tokoh utama
merupakan tokoh yang menjadi pusat perhatian cerita,
sehingga mempunyai posisi dominan sebagai tokoh yang
banyak terlibat dalam peristiwa dalam cerita. Tokoh
tambahan merupakan tokoh yang keberadaannya hanya
sebagai penambah atau pelengkap dari tokoh utama (Stanton
dalam Kurniawan, 2009:74).
 Tokoh/Mengelompokkan latar bersama dengan tokoh dan
plot ke dalam fakta (cerita) sebab ketiga hal inilah yang akan
dihadapi, dan dapat diimajinasikan oleh pembaca secara
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faktual jika membaca cerita fiksi (Staton dalam
Nurgiyantoro, 1995:216).
Tokoh/Metode pengambaran watak tokoh secara tidak
langsung merupakan metode penggambaran watak tokoh
yang dinyatakan sendiri oleh tokoh-tokohnya melalui katakata, tindakan-tindakan, atau perbuatan mereka sendiri.
Metode tidak langsung lebih bersifat lifelike dan
mengundang partisipasi aktif pembaca dalam cerita. melalui
ragaan, cerita itu sendiri menjadi netral dan mengambang
dengan seluruh peristiwa dan isinya, kemudian terserah
kepada pembaca untuk melakukan dialog dengan jalannya
cerita hingga pembaca menentukan sendiri pilihannya
(Sayuti, 2000:91-92).
Tokoh/Metode penggambaran watak tokoh secara langsung
(telling, analitik) kurang lebih sama dengan metode diskursif.
Dalam metode diskursif pengarang hanya menceritakan
kepada pembaca tentang karakter tokohnya. Dengan metode
ini pengarang menyebutkan secara langsung masing-masing
kualitas tokoh-tokohnya (Sayuti, 2000:90).
Tokoh/Pada dasarnya ada tiga cara yang digunakan
pengarang untuk menampilkan tokoh-tokoh cerita yang
diciptakannya (Waluyo, 2002:165). Ketiganya biasanya
digunakan bersama-sama. Ketiga cara tersebut adalah: 1)
metode analitis yang oleh Hudson (1963:146) disebut metode
langsung dan oleh William Kenney (1966) disebut metode
deskriptif atau metode diskursif; 2) metode tidak langsung
yang juga disebut metode peragaan atau metode dramatisasi;
dan 3) metode kontekstual (Kenney, 1966:34).
Tokoh/Pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi
sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita disebut
dengan tokoh, sedangkan cara pengarang menampilkan
tokoh atau pelaku itu disebut dengan penokohan (Aminudin,
2009:78).
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 Tokoh/Penggunaan istilah ―karakter‖ sendiri dalam berbagai
literature bahasa Inggris menyaran pada dua pengertian yang
berbeda, yaitu sebagai tokoh-tokoh cerita yang ditampilkan,
dan sebagai sikap, ketertarikan, keinginan, emosi, dan prinsip
moral yang dimiliki tokoh-tokoh tersebut (Stanton dalam
Aminudin, 2009:165).
 Tokoh/Untuk mengenal watak seorang tokoh pelaku cerita
dapat dilihat dari: 1) apa yang dilakukannya, 2) apa yang
dikatakannya, 3) bagaimana sikapnya dalam menghadapi
persoalan, dan 4) bagaimana penilaian tokoh lain atas dirinya
(Sumardjo, 1984:57).
 Tokoh/Untuk menggambarkan karakter seorang tokoh,
pengarang dapat menggunakan teknik analitik dan teknik
dramatik. Teknik analitik yaitu karakter tokoh diceritakan
secara langsung oleh pengarang, sedangkan teknik dramatik,
karakter tokoh dikemukakan melalui: 1) penggambaran fisik
dan perilaku tokoh; 2) penggambaran lingkungan kehidupan
tokoh; 3) penggambaran tata kebahasaan tokoh; 4)
pengungkapan jalan pikiran tokoh; 5) penggambaran oleh
tokoh lain (Kosasih, 2012:68).
 Tokoh/Watak tokoh dalam cerita dapat dengan cara
sebagai berikut: 1) melalui perbuatannya, terutama sekali
bagaimana ia bersikap dalam menghadapi situasi kritis, 2)
melalui ucapan-ucapannya, 3) melalui gambaran fisiknya, 4)
melalui keterangan langsung yang ditulis oleh pengarang
(Sumarjo dan Saini, 1991:65-66).
 Tokoh-tokoh cerita fiksi hadir sebagai seseorang yang berjati
diri, bukan sesuatu yang tanpa karakter. Justru karena tiap
tokoh hadir dengan kualifikasi tersebut kemudian dapat
dibedakan antara tokoh yang satu dengan yang lain (Lukens
dalam Nurgiyantoro, 2005:223).
 Tubuh, bahasa tubuh memang sangat kompleks dan rumit.
Bahasa tubuh bukan sekedar menggelengkan kepala sebagai
tanda menolak, mengangguk sebagai tanda mengiyakan, atau
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tersenyum sebagai tanda suka atau bahagia. Bahasa tubuh
adalah segala gerak-gerik tubuh kita yang menandakan
sesuatu. Bahasa tubuh bisa dipilih menjadi gesture dan
business act (Jalidu, 2010:45).
Tulisan adalah rekaman peristiwa, pengalaman, pengetahuan,
ilmu serta pemikiran manusia (Wiyanto, 2006:4).
Tulisan adalah rekaman peristiwa, pengalaman, pengetahuan,
ilmu, serta pemikiran manusia. Tulisan dapat dicapai oleh
orang-orang yang berbeda di berbagai tempat pada waktu
sekarang dan yang akan datang (Wiyanto, 2006:4).
Tulisan bernada akrab (the intimate voice) menghasilkan
tulisan pribadi (personal writing). Tulisan pribadi adalah
suatu pernyataan dari gagasan - gagasan serta perasaan perasaan mengenai pengalaman-pengalaman yang
disampaikan
kepada
orang-orang
dekat
untuk
menyenangkan mereka (Tarigan, 1993:30-31).
Tulisan bernada otoritatif menghasilkan karya ilmiah (the
research paper). Tulisan ilmiah biasanya melalui sepuluh
tahap, yakni: 1) menulis pokok/topik, 2) membaca
pendahuluan, 3) menentukan bibliografi pendahuluan;
4) membuat kerangka pendahuluan; 5) membuat catatan, 6)
menyusun kerangka akhir; 7) menyusun naskah pertama;
8) mengadakan revisi; 9) menyusun naskah akhir; dan 10)
mengoreksi catatan percobaan (Adelstein dan Pival dalam
Tarigan, 1993:171).
Tulisan bernada penjelasan (the explanatory voice) biasa
disebut tulisan penyingkapan (explanatory writing) ialah
tulisan yang mempunyai tujuan utama menjelaskan sesuatu
kepada pembaca. Tulisan penyingkapan tidak sama dengan
tulisan penerangan, karena tujuannya tidak hanya
sekedar menceritakan, melukiskan, menggambarkan,
ataupun meyakinkan (Tarigan, 1993:52).
Tulisan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis
berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan bentuknya, tulisan
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dapat digolongkan menjadi: cerita (narasi), lukisan
(deskripsi),
paparan
(eksposisi),
dan
bincangan
(argumentasi). Menurut ragamnya, menulis dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu: tulisan faktawi (factual) dan tulisan
khayali. Tulisan faktawi adalah tulisan yang bertujuan
memberi informasi, memberitahukan sesuatu dengan fakta
senyatanya, sedangkan tulisan khayali adalah tulisan yang
bertujuan member hiburan, menggugah hati pembaca dan
merupakan rekaan dari pengarang (Gie, 2005:20).
Tulisan deskripsi adalah tulisan yang bersifat melukiskan
atau memberikan sesuatu, berarti tulisan yang melukiskan
seperti apa sebenarnya (Tarigan, 1993:50).
Tulisan itu mestilah tulisan yang akurat, singkat dan jelas.
Tulisan yang akurat artinya segala sesuatu yang
dikemukakan memberi keyakinan kepada pembaca, karena
gagasan yang disampaikan adalah sesuatu yang masuk akal
atau sesuatu yang dirasakan benar. Tulisan yang singkat
artinya tulisan itu hanya menyatakan hal-hal yang perlu atau
patut dikatakan kemudian berhenti. Uraian dan penjelasan
disampaikan seperlunya saja, tidak berlebihan. Dan tulisan
yang jelas adalah tulisan yang mudah dipahami pembaca
(Carl Goeller dalam Semi, 1990:16-17).
Tulisan merupakan suatu bentuk sistem komunikasi lambang
visual. Agar komunikasi melalui lambang tulis dapat
memenuhi harapan, penulis hendaklah menuangkan
gagasannya ke dalam bahasa yang tepat, teratur, dan lengkap
(Slamet, 2008:116).
Tulisan penyingkapan dapat dibagi atas klasifikasi, definisi,
analisis, dan opini (Adelstein dan Pival dalam Tarigan,
1993:65).
Tulisan persuasif adalah tulisan yang dapat merebut
perhatian, menarik minat, dan meyakinkan pembaca bahwa
pengalam an membaca merupakan sesuatu hal yang sangat
penting (Tarigan, 1993:108).
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 Tulisan persuasif dibedakan atas persuasi logis (logical
persuation) dan persuasi emosional (emotional persuation).
Persuasi logis atau biasa disebut argumentasi tidak
didasarkan pada tuntutan emosi atau untuk memenuhi
kebutuhan emosi pembaca tetapi didasarkan pada penalaran
logis. Persuasi logis atau argumentasi dipergunakan pada
situasi-situasi resmi seperti perdebatan-perdebatan
dipengadilan, diskusi-diskusi serius, dan sebagainya
(Tarigan, 1993:111).
 Tulisan persuasif harus dapat memanfaatkan
ungkapan-ungkapan yang hidup dan sangat kontras.
Seperti halnya dalam drama pentas, tulisan persuasif harus
dapat membuat rasa tegang (suspense), sehingga mampu
menggugah perasaan pembaca (Tarigan, 1993:1 0 8 - 1 0 9 ) .
 Tulisan pribadi dapat berbentuk buku harian (diary), catatan
harian, jurnal (journal), cerita tidak resmi (informal
narrative), surat (letter), dan puisi (poem). Tulisan pribadi
memiliki ciri-ciri: 1) bahasa yang alamiah, biasa, wajar, dan
sederhana dan 2) ujaran yang normal, biasa, dengan
kebiasaan-kebiasaan sintaksis sehari-hari (Tarigan, 1993:3132).
 Tulisan yang baik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) penyusunan kalimat yang tidak berbelit-belit, tidak
pendek-pendek, dan tidak kaku terpotong-potong, 2) kalimat
– kalimat hendanya mengandung maksud yang jelas dengan
dukungan pilihan kata – kata yang mengandung nilai makna
yang tepat pula, 3) variasi pilihan kata denotatif maupun
konotatif yang tepat agar dapat menjaga perhatian secara
jelas, 4) kejelasan dapat tampak dari kesatuan perpaduan
yang tidak mondar-mandir, 5) penempatan paragraf yang
sesuai dengan pikiran, 6) kesinambungan pikiran yang
tersirat dalam kalimat yang saling berhubungan dengan
teratur, 7) penulisan ejaan sesuai dengan ejaan yang berlaku,
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dan 8) pilihan kata atau istilah sesuai dengan bidang yang
diuraikan (Hastuti, 1988:18).
Tulisan yang baik memiliki beberapa ciri, di antaranya
bermakna, jelas/lugas, merupakan kesatuan yang bulat,
singkat dan padat, serta memenuhi kaidah kebahasaan.
Disamping itu tulisan yang baik harus bersifat komunikatif.
Untuk dapat menghasilkan tulisan seperti tersebut di atas,
penulis dituntut memahami beberapa kemampuan sekaligus
(Akhadiah, dkk., 1988:2).
Tulisan yang baik memiliki beberapa ciri, di antaranya
bermakna, jelas/lugas, merupakan kesatuan yang bulat,
singkat dan padat, serta memenuhi kaidah kebahasaan
(Akhadiah, Arsyad, dan Ridwan, 1988:2).
Tulisan yang baik merupakan komunikasi pikiran dan
perasaan yang efektif (Anton C. Morris, dkk dalam Tarigan,
1994:7).
Tulisan yang bernada mengritik menghasilkan tulisan
mengenai sastra mengritik tidak boleh dipahami sebagia
sesuatu interpretasi yang negatif atau mencela. Istilah kritik
di sini mengacu pada pembuatan pertimbanganpertimbangan atau pengambilan keputusan-keputusan evaluasi
yang
dilakukan
secara
matang,
teliti,
serta
mendiskriminasikan (Tarigan, 1993:128)..
Tulisan yang diklasifikasikan berdasarkan bentuknya: 1)
bentuk-bentuk objektif, yang mencakup penjelasan yang
terperinci mengenai proses, batasan, laporan, dokumen, dan
2) bentuk subjektif, yang mencakup otobiografi, surat-surat,
penilaian pribadi, esei informal, potret/gambaran, dan satire
(Salisbury dalam Tarigan, 1993:26).
Tulisan/Adapun tulisan merupakan sebuah sistem
komunikasi antar manusia yang menggunakan simbol atau
lambang yang dapat dilihat dan disepakati pemakainya
(Akhdiah, 1997:13).
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 Unsur-unsur ekstrinsik adalah keadaan subjektivitas individu
pengarang, psikologi pengarang, psikologi pembaca, keadaan
di lingkungan pengarang, pandangan hidup suatu bangsa, dan
lain sebagainya (Wellek dan Warren dalam Nurgiyantoro,
1995:24).
 Vokal, secara formal unsur suara dalam pemeranan biasa
disebut vokal. Pertama vokal dikatakan sebagai perangkat
ekspresi manusia umum, yang kedua vokal sebagai
perangkat ekspresi manusia pemeran (aktor). Sebagai
perangkat ekspresi manusia pemeran, suara telah bertambah
fungsi dan takarannya, menjadi alat yang bisa dibentuk dan
dimainkan, dalam rangka mewujudkan gambaran lengkap
sosok peran (Anirun, 1998:163).
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