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APRESIASI PROSA FIKSI DAN PEMBELAJARANNYA 

 

  

 

A. Pengantar 

 

 Kesusastraan adalah bidang yang termasuk ruang lingkup pembelajaran 

Bahasa Indonesia di samping kebahasaan. Materi yang tercakup dalam kesusastraan 

adalah puisi, prosa, dan drama. Di dalam KTSP, dalam pembelajarannya, materi itu 

terintegrasi dalam empat keterampilan berbahasa (mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis). Keterintegrasian materi sastra dalam empat keterampilan 

berbahasa tersebut tujuannya tiada lain adalah agar para siswa memperoleh dan 

memiliki pengalaman berapresiasi sastra secara langsung. Dengan pengalaman 

berapresiasi dan menggauli cipta sastra tersebut secara langsung diharapkan tumbuh 

pemahaman, penghayatan, penikmatan, dan penghargaan siswa terhadap cipta sastra 

sehingga siswa, seperti dinyatakan dalam Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia untuk SMP/MTs, dapat memperoleh manfaat dalam memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, meningkatkan pengetahuan, dan kemampuan berbahasa. 

 Dengan berapresiasi sastra, pengetahuan dan wawasan siswa akan bertambah, 

kesadaran dan kepekaan perasaan, sosial, dan religinya akan terasah, dan akan timbul 

penghargaan dan rasa bangga terhadap sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. 

 Tulisan ini difokuskan untuk membahas pembelajaran apresiasi prosa-fiksi 

berdasarkan KTSP. Namun, sebelum membahas lebih jauh bagaimana pembelajaran 

apresiasi prosa-fiksi tersebut dilakukan, penulis akan membahas terlebih dahulu 

berbagai hal teoritis yang menyangkut apresiasi prosa-fiksi sesuai dengan lingkup 

materi yang dicantumkan dalam Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia untuk SMP/MTs. 

 Apabila kita menelusuri Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

untuk SMP/MTs, akan kita ketahui materi apresiasi prosa-fiksi yang terintegrasi 

dalam pembelajaran mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis tersebut. 

Materi-materi tersebut meliputi 1) jenis-jenis prosa-fiksi (baik dari khasanah sastra 

modern seperti cerpen, cerita anak, dan novel, termasuk novel remaja); 2) sejarah 

perkembangan prosa-fiksi Indonesia, khususnya Angkatan 20-30-an); 3) unsur-unsur 
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intrinsik karya prosa-fiksi; dan 4) pengekspresian karya prosa-fiksi, seperti 

pembacaan cerpen, maupun penulisan cerpen. Dasar-dasar teoritik yang terkait 

dengan hal-hal di atas, akan diuraikan terlebih dahulu di bawah ini. 

 

B. Dasar-Dasar Teoritik Seputar Apresiasi Prosa-Fiksi 

 

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Prosa-Fiksi 

a. Pengertian 

 Kata prosa diambil dari bahasa Inggris, prose. Kata ini sebenarnya menyaran 

pada pengertian yang lebih luas, tidak hanya mencakup pada tulisan yang 

digolongkan sebagai karya sastra, tapi juga karya non fiksi, seperti artikel, esai, dan 

sebagainya. 

Agar tidak terjadi kekeliruan, pengertian prosa pada buku ini dibatasi pada 

prosa sebagai genre sastra. Dalam pengertian kesastraan, prosa sering diistilahkan 

dengan fiksi (fiction), teks naratif (narrative text) atau wacana naratif (narrative 

discourse). 

Prosa yang sejajar dengan istilah fiksi (arti rekaan) dapat diartikan : karya 

naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, tidak sungguh-sungguh 

terjadi di dunia nyata. Tokoh, peristiwa dan latar dalam fiksi bersifat imajiner. Hal ini 

berbeda dengan karya nonfiksi. Dalam nonfiksi tokoh,  peristiwa, dan latar bersifat 

faktual atau dapat dibuktikan di dunia nyata (secara empiris). 

 

b. Jenis–Jenis Prosa – Fiksi 

 Prosa Modern 

 Dari khasanah sastra modern, kita mengenal Ada beberapa jenis karya prosa 

fiksi, yaitu novel, novelet, dan cerita pendek (cerpen). 

 1) Cerita Pendek (cerpen) 

Sesuai dengan namanya, cerita pendek dapat diartikan sebagai cerita 

berbentuk prosa yang pendek. Ukuran pendek di sini bersifat relatif. Menurut Edgar 

Allan Poe, sastrawan kenamaan Amerika, ukuran pendek di sini adalah selesai dibaca 

dalam sekali duduk, yakni kira-kira kurang dari satu jam. Adapun Jakob Sumardjo 
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dan Saini K.M (1995:30) menilai ukuran pendek ini lebih didasarkan pada 

keterbatasan pengembangan unsur-unsurnya. Cerpen memiliki efek tunggal dan tidak 

kompleks.  

Cerpen ,dilihat dari segi panjangnya, cukup bervariasi. Ada cerpen yang 

pendek (short short story), berkisar 500-an kata; ada cerpen yang panjangnya cukupan 

(middle short story),  dan ada cerpen yang panjang (long short story) biasanya terdiri 

atas puluhan ribu kata. 

Dalam kesusastraan di Indonesia, cerpen yang diistilahkan dengan short short 

story, disebut dengan cerpen mini. Sudah ada antologi cerpen seperti ini, misalnya 

antologi : Ti Pulpen Nepi Ka Pajaratan Cinta. Contoh untuk cerpen-cerpen yang 

panjangnya sedang (middle short story) cukup banyak. Cerpen-cerpen yang dimuat di 

surat kabar adalah salah satu contohnya.. Adapun cerpen yang long short story 

biasanya cerpen yang dimuat di majalah. Cerpen „”Sri Sumariah” dan “Bawuk” karya 

Umar Khayam juga termasuk ke dalam cerpen yang panjang ini. 

 2) Novelet 

Di dalam khasanah prosa, ada cerita yang yang panjangnya lebih panjang dari 

cerpen, tetapi lebih pendek dari novel. Jadi, panjangnya antara novel dan cerpen. Jika 

dikuantitaatifkan, jumlah dan halamannya sekitar 60 s.d 100 halaman. Itulah yang 

disebut novelet. 

Dalam penggarapan unsur-unsurnya : tokoh, alur, latar, dan unsur-unsur yang 

lain, novelet lebih luas cakupannya dari pada cerpen. Namun, dimaksudkan untuk 

memberi efek tunggal. 

 3) Novel 

Kata novel berasal dari bahasa Italia, novella, yang berati barang baru yang 

kecil. Pada awalnya, dari segi panjangnya noovella memang sama dengan cerita 

pendek dan novelet. 

Novel kemudian berkembang di Inggris dan Amerika. Novel di wilayah ini 

awalnya berkembang dari bentuk-bentuk naratif nonfiksi, seperti surat, biografi, dan 

sejarah. Namun seiring pergeseran masyarakat dan perkembangan waktu, novel tidak 

hanya didasarkan pada data-data nonfiksi, pengarang bisa mengubah novel sesuai 

dengan imajinasi yang dikehendakinya. 
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Yang membedakan novel dengan cerpen dan novelet adalah segi panjang dan 

keluasan cakupannya. Dalam novel, karena jauh lebih panjang, pengarang dapat 

menyajikan unsur-unsur pembangun novel itu: tokoh, plot, latar, tema, dll. secara 

lebih bebas, banyak, dan detil. Permasalahan yang diangkatnya pun lebih kompleks  

Dengan demikian novel dapat diartikan sebagai cerita berbentuk prosa yang 

menyajikan permasalahn-permasalahan secara kompleks, dengan penggarapan unsur-

unsurnya secara lebih luas dan rinci. 

 4) Roman 

Kehadiran dan keberadaan roman sebenarnya lebih tua dari pada novel. 

Roman (romance) berasal dari jenis sastra epik dan romansa abad pertengahan. Jenis 

sastra ini banyak berkisah tentang hal-hal yang sifatnya romantik, penuh dengan 

angan-angan, biasanya bertema kepahlawanan dan percintaan. 

Istilah roman dalam sastra Indonesia diacu pada cerita-cerita yang ditulis 

dalam bahasa roman (bahasa rakyat Prancis abad pertengahan) yang masuk ke 

Indonesia melalui kesusastraan Belanda. Di Indonesia apa yang diistilahkan dengan 

roman, ternyata tidak berbeda dengan novel, baik bentuk, maupun isinya. Oleh karena 

itu, sebaiknya istilah roman dan novel disamakan saja.  

 

 Cerpen, novel/roman, dan novelet di atas berjenis-jenis lagi. Penjenisan itu 

dapat dilihat dari temanya, alirannya, maupun dari kategori usia pembaca. 

 Terkait dengan penjenisan berdasarkan kategori usia pembaca, kita mengenal 

pengistilahan sastra anak, sastra remaja, dan sastra dewasa. Begitu pula dengan jenis 

prosa di atas, baik cerpen, novel, maupun novelet. Penjenisan itu disesuaikan dengan 

karakteristik usia pembacanya, baik dari segi isi, maupun penyajiannya. Sebagai 

contoh, sastra anak (cerpen anak, novel anak) dari segi isinya akan menyuguhkan 

persoalan-persoalan dan cara pandang  sesuai dengan dunia anak-anak. Begitu pula 

dengan penyajiannya, yang menggunakan pola penyajian dan berbahasa sederhana 

yang dapat dipahami anak-anak. Sastra remaja pun demikian, persoalan dan 

penyajiannya adalah sesuai dengan dunia remaja, seperti percintaan, persahabatan, 

petualangan, dan lain-lain. 

 Sesuai dengan lingkup materi yang terdapat dalam kurikulum, pembahasan 

jenis prosa di atas akan dibatasi pada cerpen anak dan novel remaja. 
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 Cerita Anak 

 Cerita anak, baik karya asli Indonesia, maupun terjemahan, mencakup rentang 

umur pembaca yang beragam, mulai rentang 3-5 tahun, 6-9 tahun, dan 10-12 tahun 

(bahkan 13 dan 14) tahun. Adapun bentuknya bermacam-macam, baik serial, cerita 

bergambar, maupun cerpen. Tema cerita anak juga beragam, mulai dari persahabatan, 

lingkungan, kemandirian anak, dan lain-lain. Sifatnya juga beragam. Dari segi 

sifatnya, cerita anak dalam khasanah sastra modern terdiri atas: 

 cerita keajaiban, yakni cerita sihir dan peri yang gaib, yang biasanya 

melibatkan pula unsur percintaan dan petualangan. Contoh: Cinderella, Puteri 

Salju, Puteri Tidur, Tiga Keinginan, dan lain-lain. 

 cerita fantasi, yaitu cerita yang 1) menggambarkan dunia yang tidak nyata; 2) 

dunia yang dibuat sangat mirip dengan kenyataan dan menceritakan hal-hal 

aneh; dan 3) menggambarkan suasana yang asing dan peristiwa-peristiwa yang 

sukar diterima akal. Macam-macamnya adalah: fantasi binatang, fantasi 

mainan dam boneka, fantasi dunia liliput, fantasi tentang alam gaib, dan 

fantasi tipu daya waktu. 

 cerita fiksi ilmu pengetahuan, yakni cerita dengan unsur fantasi yang 

didasarkan pada hipotesis tentang ramalan yang masuk akal berdasarkan 

pengetahuan, teori, dan spekulasi ilmiah, misalnya cerita tentang petualangan 

di planet lain, makhluk luar angkasa, dan sejenisnya. 

  

 Sumber-sumber cerita anak cukup luas, baik berupa buku, maupun cerita-

cerita yang disajikan di majalah anak-anak, dan koran-koran yang memiliki sisipan 

rubrik anak-anak. Di Indonesia, para pengarang cerita anak antara lain: Toha Mohtar, 

Mansur Samin, Titie Said, E. Siswojo, A. Djan, Triwahyono, Nimas Heming, Slamet 

Manshuri, Ayu Widuri, Dian Pratiwi, Heroe Soekarto, Radar Panca Dahana, Toety 

Mukhlih, Arif Maulana, Soekardi, Tetet Cahyati, Dorothea Rosa Herliany, dan masih 

banyak lagi. 

  

 Novel Remaja 

 Novel remaja adalah novel yang ditulis untuk segmen pembaca remaja. Oleh 

karena yang ditujunya remaja, maka isi dan penyajiannya pun disesuaikan dengan 

dunia remaja. 
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 Dari segi isinya, novel remaja biasanya berkisah tentang percintaan, 

persahabatan, permusuhan, atau petualangan. Bahasanya adalah bahasa khas remaja 

yang mengacu pada bahasa gaul: bahasa khas remaja kota. Dilihat dari jenis ceritanya, 

ada novel detektif, petualangan, juga novel drama. 

 Dalam perkembangan sastra akhir-akhir ini, novel remaja dapat dikatakan 

mengalami booming. Begitu banyak novel remaja diterbitkan, begitu banyak penulis 

remaja, dan begitu banyak pula pembacanya sehingga banyak novel remaja dicetak 

ulang, dan banyak penulis remaja yang kewalahan meladeni pesanan penerbit. 

 Novel remaja yang sedang booming akhir-akhir ini adalah novel remaja yang 

disebut chicklit dan teenlit. chicklit singkatan dari chick literatur, artinya karya sastra 

yang bercerita tentang wanita. Tetapi, chicklit lebih sering didefinisikan sebagai karya 

sastra populer yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari sorang wanita lajang kota 

serta pola pikirnya yang modern. Chicklit disajikan dengan ringan, menghibur, dan 

bertutur tidak formal. Chicklit diarahkan pada gadis dewasa (17-26 tahun). Adapun 

teenlit singkatan dari teenager literatur, diarahkan pada remaja yang lebih belia, 

seusia anak SMP. 

 Dari sejarah kelahirannya, tak ada yang dapat memastikan pelopor pertama 

lahirnya chicklit dan teenlit ini. Ada yang menyebut pelopor genre ini adalah novelis 

Helen Fielding dari Amerika Serikat lewat karyanya yang berjudul Bridget Jones’s 

Diary. Tetapi, beberapa kritikus menyebutkan J.K Rowling-lah yang memeloporinya 

lewat karyanya Harry Potter. 

 Di Indonesia sendiri, jenis novel ini identik dengan kehidupan remaja di era 

globalisasi. Para penulisnya kebanyakan adalah para penulis yang rata-rata juga masih 

remaja, sehingga sangat paham dunia remaja. 

 Di tengah maraknya novel-novel remaja yang beragam saat ini yang ditulis 

untuk beragam kepentingan, untuk bahan dan sumber pembelajaran di kelas, para 

guru hendaknya selektif dalam memilihnya. Selain pertimbangan dari segi 

kesesuaiannya dengan tahap perkembangan psikologi siswa, para guru hendaknya 

mempertimbangkan pula aspek didaktik dan etik karena banyak novel remaja yang 

ditulis dengan lebih mengedepankan aspek komersial dengan berani melanggar aspek 

didaktik dan etik ini. 

 

 Prosa Lama 
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 Yang dimaksud dengan istilah prosa lama di sini adalah karya prosa yang 

hidup dan berkembang dalam masyarakat lama Indonesia, yakni masyarakat 

tradisional. di wilayah Nusantara. Jenis sastra ini pada awalnya muncul sebagai sastra 

lisan. Di antara jenis-jenis prosa lama itu adalah mite, legenda, fabel, hikayat, dan 

lain-lain. Jenis-jenis prosa lama tersebut sering pula diistilahkan dengan folklor (cerita 

rakyat), yakni cerita dalam kehidupan rakyat yang diwariskan dari generasi ke 

generasi secara lisan. Dalam istilah masyarakat umum, jenis-jenis tersebut sering 

disebut dengan dongeng. 

 Dongeng, adalah cerita yang sepenuhmya merupakan hasil imajinasi atau 

khayalan pengarang di mana yang diceritakan seluruhnya belum pernah 

terjadi. 

 Fabel adalah cerita rekaan tentang binatang dan dilakukan atau para pelakunya 

binatna g yang diperlakukan seperti manusia. Contoh: Cerita Si Kancil yang 

Cerdik, Kera Menipu Harimau, dan lain-lain. 

 Hikayat adalah cerita, baik sejarah, maupun cerita roman fiktif, yang dibaca 

untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk 

meramaikan pesta. Contoh; Hikayat Hang Tuah, Hikayat Seribu Satu Malam, 

dan lain-lain. 

 Legenda adalah dongeng tentang suatu kejadian alam, asal-usul suatu tempat, 

benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contoh: Asal Mula 

Tangkuban Perahu, Malin Kundang, Asal Mula Candi Prambanan, dan lain-

lain. 

 Mite adalah cerita yang mengandung dan berlatar belakang sejarah atau hal 

yang sudah dipercayai orang banyak bahwa cerita tersebut pernah terjadi dan 

mengandung hal-hal gaib dan kesaktian luar biasa. Contoh: Nyi Roro Kidul. 

 Cerita Penggeli Hati, sering pula diistilahkan dengan cerita noodlehead 

karena terdapat dalam hampir semua budaya rakyat. Cerita-cerita ini 

mengandung unsur komedi (kelucuan), omong kosong, kemustahilan, 

ketololan dan kedunguan, tapi biasanya mengandung unsur kritik terhadap 

perilaku manusia/mayarakat. Contohnya adalah Cerita Si Kabayan, Pak 

Belalang, Lebai Malang, dan lain-lain. 

 Cerita Perumpamaan adalah dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat 

yang berisi nasihat dan bersifat mendidik. Sebagai contoh, orang pelit akan 

dinasihati dengan cerita seorang Haji Bakhil. 
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 Kisah adalah karya sastra lama yang berisi cerita tentang perjalanan atau 

pelayaran seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Contoh: Kisah Perjalanan 

Abdullah ke Negeri Kelantan, Kisah Abullah ke Jeddah, dan lain-lain. 

 

 Dari jenis-jenis cerita di atas, ada juga yang dikhususkan sebagai cerita anak. 

Yang termasuk cerita anak dari khasanah prosa lama antara lain: cerita binatang 

(contohnya Cerita Kancil dan Buaya, Burung Gagak dan Serigala, dan lain-lain), 

cerita noodlehead (contohnya: Cerita Pak Kodok, Pak Pandir, PakBelalang, Si 

Kabayan, dan lain-lain). 

 

2. Sejarah Prosa Indonesia: Sepintas-Kilas 

 

Nusantara adalah wilayah yang kekayaan karya prosanya sangat luar biasa. 

Karya-karya prosa itu terbentang mulai dari karya prosa lama hingga prosa modern. 

Dari khasanah prosa lama kita mengenal cerita-cerita rakyat seperti: mite, 

legenda, fabel, hikayat, dan lain-lain. Setiap daerah dan suku bangsa di Indonesia 

memiliki cerita rakyatnya sendiri-sendiri. Terbayang bukan? Betapa kayanya kita. 

Prosa lama yang wujudnya berupa cerita rakyat atau juga dikenal dengan istilah 

folklor seperti diuraikan di atas, pada awalnya merupakan saasra lisan. Keberadaan 

cerita rakyat ini sangat menyatu dengan kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Cerita rakyat-rakyat itu biasa menjadi pengantar tidur bagi anak-anak dengan 

didongengkan oleh orang tuanya. Atau, diceritakan oleh juru cerita dari kampung ke 

kampung, biasanya ketika masyarakat berkumpul di bawah terang bulan. Bentuk 

lainnya adalah dengan ditembangkan. 

Hal seperti itu terjadi ketika teknologi belum secanggih sekarang dan hanya 

dapat ditemukan pada masyarakat tradisional dulu. 

Penemuan-penemuan di bidang teknologi, termasuk penemuan mesin cetak, 

mengubah keadaan tersebut. Sastra pun bergeser ke sastra tulis. Dari sini mulailah 

muncul apa yang disebut sastra modern. 

Prosa modern Indonesia berbeda dengan prosa lama. Apa yang disebut dengan 

prosa modern, seperti cerita pendek, novel, roman, novelet, merupakan pengaruh dari 

tradisi sastra barat. Pengaruh itu hadir di Indonesia seiring dengan datangnya para 

penjajah barat ke Indonesia. 
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Masyarakat Indonesia mengadopsi bentuk prosa barat itu pertama-tama lewat 

penerjemahan, lalu penyaduran. Setelah itu, barulah menciptakan karya prosa sendiri. 

Karya prosa ciptaan sastrawan Indonesia sendirilah yang ditulis dalam bahasa 

Indonesia yang kemudian dianggap sebagai prosa Indonesia modern. Sebelumnya 

hadir pula karya-karya novel dalam bahasa Melayu-Cina. 

Prosa Indonesia modern dari mulai lahirnya hingga perkembangannya sekarang 

memiliki kekhasan-kekhasan, baik dalam bentuk maupun isinya. Kekhasan-kekhasan 

tersebut ternyata menandai ciri setiap kurun waktu (periode). Dari kesamaan ciri-ciri 

itu akhirnya dapat dirunut periodisasi karya-karya prosa Indonesia. 

Rachmat Djoko Prodopo (1995:18), berdasarkan ciri-ciri yang disebut di atas, 

merumuskan periodirisasi tersebut, yaitu sebagai berikut. 

 

 a. Periode Balai Pustaka (20-30-an) 

Angkatan Balai Pustaka ini lahir tahun 1920, menguat tahun 1925-1935, dan 

lenyap (melemah) pada 1940. Jenis prosa periode ini terutama roman. Roman-roman 

masa ini kebanyakan mengangkat permasalahan-permasalahn adat, gap antara kaum 

tua dengan kaum muda, dan bersifat kedaerahan. Contoh-contoh roman periode ini 

antara lain Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, Siti Nurbaya karya Marah Rusli, 

Kehilangan Mestika karya Selasih, Salah Asuhan karya Abdul Muis, dan lain-lain. 

Prosa angkatan ini jika kita melihat Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia untuk SMP/MTs dan sederajat, merupakan materi yang dikaji pada jenjang 

ini. Oleh karena itu, akan penulis kutipkan contoh cuplikan pada masa ini. 

Contoh cuplikan novel Angkatan Balai Pustaka  “Kalau Tak Untung” karya 

Selasih. 

 

Kalau Tak Untung 

 

“Rasmani, Mani! Bangun Nak, bangunlah, hari telah tinggi, engkau akan 

pergi ke sekolah,” demikian terdengar seru seorang ibu yang sedang menyapu 

membersihkan rumah kecilnya. Mendengar seru itu berbangkitlah seorang anak 

perempuan dari sebuah bangku tempat tidur. Sambil menghapus-hapus matanya 

duduklah ia di tepi bangku itu sebagai menantikan perintah yang kedua. 
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“Jangan duduk lagi, ambil sabun dan basahan, pergilah ke sungai, sebentar 

ibu datang.” Perintah ini pun dengan segera diturut oleh Rasmani. Diambilnya 

sekalian yang disuruhkan ibunya itu dan berjalanlah ia ke sebelah batang air, tiada 

berapa jauh dari rumahnya. 

Baru saja Rasmani turun tangga, ibunya meninggalkan pekerjaannya pula, 

mengambil sehelai baju Rasmani yang bersih, sehelai kutang dan sehelai celana, 

serta berjalan menurutkan anaknya. Belum siap Rasmani membuka pakaiannya, 

ibunya telah sampai pula di tepi batang air itu. Sesudah menegur kawan setepian 

yang rada di situ, diambil ibu tadi tangan anaknya dan dibawanya masuk batang air 

itu. 

Dengan muka yang jernih dan tenang dicempungkan ibunya Rasmani ke 

dalam air, disabunnya seluruh tubuh anaknya itu dan digosok dengan hati-hati. 

Setelah selesai Rasmani mandi dipimpin ibunya pula ia ke tepi sungai dan 

ditolongnya melekatkan pakaian. Sesudah memberi selamat tinggal kepada sahabat 

kenalan yang ada di situ, beriringlah pula ibunya dan anak itu pulang. 

Setiba di rumah berserulah ibu Rasmani memanggil Dalipah, anaknya yang 

tua,”Ipah, bawa kemari sisir, sisir rambutnya dan sudah itu beri ia nasi!” 

Mendengar seru itu keluarlah Dalipah dari dapur, diambilnya sisir dan 

sepotong perca, dipanggilnya Rasmani ke dekat sebuah jendela. Dengan hati-hati 

disisrnya rambut adiknya itu, dijalinnya baik-baik dan diikatnya dengan perca kain 

tadi. Sudah itu pergilah Dalipah ke dapur, diambilnya nasi sedikit dan diberikannya 

kepada adiknya itu. 

“Mani,” katanya sebagai orang yang beriba hati, “tak ada lauk untukmu hari 

ini, laukmu tadi malam telah habis, maukah kamu makan dengan gulai paku?” 

“Bukankah gulai itu pedas, Ipah? Dengan garam sajalah saya makan,” jawab 

Rasmani. 

Dalipah pergi ke dapur, diambilnya garam sedikit, digilingnya halus-halus 

dan digaraminya nasi Rasmani. Iba benar rupanya hati Dalipah melihat adiknya 

makan dengan garam itu, tetapi apakah yang akan dikatakannya, suatu pun tak ada 

yang dapat diberikannya untuk pemakan nasi oleh adiknya itu. Sambil menuang-

nuang air panas dari sebuah mangkuk ke mangkuk yang lain berkata-katalah kepada 

Rasmani, “Berapa orang anak perempuan sekelas dengan engkau, Mani?” 

“Banyak Pah, lebih dari dua belas orang.” 
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“Ah, alangkah banyaknya. Ketika kakak bersekolah cuma tiga orang kami; 

tak ada pula yang terus belajar sampai ke kelas V. Seorang keluar dari kelas III dan 

kakak dengan si Inah keluar dari kelas IV. Iba benar hati kakak ketika kakak 

dikeluarkan ayah, kawan-kawan kakak sekelas banyak yang menjadi guru, padahal 

mereka itu jauh lebih bodoh dari kakak ketika sekolah.” 

“Apa sebabnya Ipah dikeluarkan, ayah?” 

 “Ayah tak dapat membayar uang sekolah lagi, adik kita si Umar lahir dan ibu 

sakit-sakit saja selalu. Lagi  pula engkau telah patut pula masuk sekolah; ayah dan 

ibu tak suka melihat kita tak bersekolah dan membayar untuk kita berdua tak sanggup 

orang tua kita. Mani, pontenmu tak ada yang buruk benar; alangkah besarnya hati 

kakak kalau engkau jadi guru nanti.” 

Sambil berkata-kata itu melihatlah ia berkelilingnya. Ketiadaan dan 

kekurangan di pondok kecil tempatnya tinggal itu, yang menandakan kemelaratan 

dan kesukaran hidup orang yang mendiaminya, sebagai menekan hati Dalipah dan 

menyesakkan dadanya. Ia melawan adiknya berkata-kata itu tak lain maksudnya, 

hanyalah supaya nasi yang bergaram itu dapat ditelan adiknya. Payah benar ia akan 

menghilangkan perasaannya ketika itu, tetapi ketika dilihatnya nasi adiknya hampir 

habis senang jugalah hatinya sedikit. 

Ketika Rasmani makan itu, orang tuanya sedang bercakap-cakap pula di 

ruang lain. 

“Ala, sudah turun pula hujan. Tiap pagi saja hari hujan sekarang, payah 

benar Rasmani akan pergi ke sekolah,’ kata ibu Rasmani sambil menjenguk keluar 

dari jendela. 

“Ya,” jawab Bapak Rasmani, ”sekarang musim penghujan, tidak saja pagi, 

petang tak berhenti-hentinya juga turun hujan lebat. Kemarin ketika saya menjemput 

Rasmani dari sekolah mengaji, hampir sampai ke lutut tinggi air di jalan raya. Iba 

hati saya melihat anak itu, tiap hari saja ia berhujan-hujan. Akan disuruh tempoh 

belajar tak mungkin, pertama ia akan ketinggalan dari kawannya, baik di sekolah 

pagi ataupun di sekolah mengaji; kedua tentu kita mengajar ia malas. Saya takut 

kalau-kalau kesehatan badannya terganggu, karena selalu berdingin-dingin. Telah 

lama benar saya berniat akan membeli sebuah payung, sampai sekarang tak dapat-

dapat juga. Pencaharian sukar benar, hasil ladang hampir tak berharga.” 

“Jangan itu pula yang Kakanda rusuhkan, kalau tak dapat akan kita apakah 

jua, kain anak-anak tak sampai sebelit badan, makan asal jangan mati kelaparan 
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saja,” kata ibu Rasmani memperlihatkan sabarnya, “Payung pula yang akan dibeli, 

bukankah pisang di belakang rumah masih berdaun?” 

“Petang pagi saja mengambil daun pisang, daun habis anak tak terlindung, 

akhirnya pisang itu akan mati pucuk saja, pembungkus lepat untuk jagalanmu, itu 

juga, penyisip atap rumah pun itu.” 

Ibu Rasmani tak menjawab lagi, dilepasnya pandang kiri dan kanan dan 

berdiri ia ke dekat jendela serta melihat ke luar. 

Bapak Rasmani pun berdiri mengambil pisau yang tersisip pada dinding 

bambu rumahnya, lalu pergi ke belakang rumah. Di situ dipotongnya dua helai daun 

pisang, sehelai untuknya sehelai untuk Rasmani dan terus ia ke muka rumah. Di 

jenjang sudah berdiri Rasmani akan berangkat ke sekolah. Di tangannya ada sebuah 

kotak kecil yang berisi perkakas sekolah. Bajunya kain putih separuh lusuh, meskipun 

bersih telah berjahit-jahit. 

“Turunlah, Mani!” kata bapaknya, ”ini tudung untukmu! Saya terus ke 

sawah,” katanya lagi sambil memandang kepada istrinya yang masih berdiri di 

jendela. 

Ibu Rasmani tak menjawab, melainkan tersenyum ia sedikit kepada keduanya, 

sebagai memberi selamat jalan kepada mereka itu. Diturutkannya anak dan bapak itu 

dengan matanya sampai keduanya hilang dari pemandangannya. Dengan tak 

disangka-sangkanya bercucuranlah air matanya, berbagai-bagai hal mengharu-biru 

kepalanya. Hatinya pedih, dadanya sempit, Terbayng-bayang di matanya hidupnya 

semasa kecil. Orang tuanya mempunyai sawah berbidang-bidang, ternak berkandung, 

batang kelapa tak terhitung, tebat ikan segenap penjuru. Mereka tempat orang 

menyelang-tenggang, tempat orang mengadukan halnya. Sungguhpun demikian ia tak 

pernah merasai kesenangan. Dari kecil ia diajar mengerjakan pekerjaan yang berat. 

Turut ke sawah  dan ke ladang, pergi menggembala ternak, pergi menumbuk dan 

menjemur, pendeknya sekalian kerja yang dikerjakannya. Lagi pula tak pernah ia 

disuruh belajar yang lain, tak ada ia mempunyai pengetahuan. 

Tampak-tampak di matanya bagaimana kesenangan yang boleh didapat 

anaknya kalau akan berharta banyak itu. O, tentu saja anaknya akan diserahkan 

belajar menuntut pengetahuan tinggi, yang akan menyelamatkannya kemudian hari. 

Sekarang apakah yang akan dikatakannya, ia hidup dirundung malang, 

sekalian harta itu telah habis, dihabiskan oleh saudaranya. Sawah ladang digadaikan 

saudaranya, batang kelapa dijualnya. Berturut-turut kerbau jawi dihelanya. Tebat 
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ikan dan rumah tempat diam pun menjadi milik orang. Sekarang ia mendiami pondok 

beratap lalang. Ibu bapak tak ada lagi, ninik mamaknya tak hendak 

mengacuhkannya. Alangkah besar sesal ibu Rasmani kepada saudaranya itu, kakak 

kandungnya, yang telah menjerumuskannya kle jurang kemelaratan, kakaknya yang 

amat dikasihinya telah menghabiskan hak miliknya, harta pusaka orang tuanya untuk 

pokok main, untuk bersorak bermegah diri, untuk belanja anak istrinya. O, sayang 

benar ia ketika itu masih kecil, tak dapat mempertahankan haknya. Sekarang apakah 

yang akan dikatakan lagi, kakaknya sendiri telah melarat, lebih buruk nasibnya dari 

ibu Rasmani. 

Kepada suaminya tak ada yang akan disesalkan ibu Rasmani. 

Datuk Sinaro, telah membagi nasibnya yang buruk itu sejak mereka masih 

lagi muda mentah, sampai ke masa ia beranak tiga itu. Suaminya tak pernah 

menyesalinya karena kemiskinannya, melainkan serta membanting tulang dari pagi 

sampai petang, mencari nafkah untuk mereka anak beranak. Tak ada ia berniat akan 

mencari perempuan lain. Tak pernah anaknya beribu tiri, meskipun suaminya 

seorang datuk yang disegani orang yang mempunyai harta pusaka yang banyak. 

Walaupun Datuk Sinaro acap kali dicemoohkan dan direndahkan kawan 

sekampungnya, tak sekali-kali diindahkannya. Sedangkan paksaan orang tuanya dan 

sanak saudaranya akan beristri lain tak diacuhkannya. Ya, untunglah demikian kalau 

tidak apakah jadinya ibu Rasmani dengan anaknya bertiga itu. 

Tengah ibu Rasmani bermenung-menung itu, tiba-tiba terkejutlah ia 

mendengar suara Dalipah dari belakang. 

“Ibu, marilah kita makan, nasi telah dingin, bukankah ibu akan pergi ke 

sawah?” Dalipah amat heran melihat ibunya menangis, kemudian setelah 

memandang kepadanya ia tersenyum. Hendak bertanya ia takut, tetapi hal itu terasa-

rasa juga olehnya sampai mereka sudah siap makan dan ibunya telah pergi ke sawah. 

Tampak olehnya ibunya seolah-olah payah memasukkan nasi ke mulutnya, dan amat 

sedikit ia makan. 

“Susahkah ibu atau sakitkah ia?” pikir Dalipah dalam hatinya. “Sakit tak 

mungkin,” kalau sakit tentu tak akan pergi ibu ke sawah, karena ayah tak suka 

melihat ibu bekerja kalau badannya tak senang. 

Susah? Apakah gerangan yang disusahkan ibu? Tak pernah ibu sedikit makan 

meskipun tak bergulai, karena ia akan bekerja berat dari pagi sampai petang. 

Berkelahikah ibu dengan ayah? Tak mungkin pula, karena belum pernah saya lihat 
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ibu berkelahi dengan ayah, dan baru sekali itu ibu menangis sesudah nenek 

meninggal. Pikiran ini menggangu Dalipah benar, sehari-harian itu tak lain yang 

dipikirkannya. 

Dalipah waktu itu telah berumur lima belas tahun. Dari kecilnya ia biasa 

manja. Tak pernah ia mengetahui kesusahan; dan tak tahu ia akan kesusahan orang 

tuanya. Tak biasa ia meminta yang mahal-mahal, sebab itu sekalian permintaannya 

berkabul. 

Tetapi semakin besar ia semkin terasa olehnya kesukaran yang ditanggung  

orang tuanya, sehingga hal itu acap kali mengganggu pikirannya. 

Kesukaran hidup yang dijalani ibu-bapak si Rasmani sukarlah bandingannya 

di negeri tempat tinggalnya itu, tetapi pendidikan yang diberikannya kepada anak-

anaknya mengherankan orang banyak. Ada orang yang mengatakan pendidikan 

demikian baik, “Ah alangkah pandainya Datuk Sinaro membagi perbelanjaan.” 

Sawah ladangnya bukan harta pusaka, semua itu harus disewa dan kerbau pembajak 

pun kepunyaan orang. Tetapi anak-anaknya semua bersekolah dan mengaji. Tidak 

saja bersekolah  tetapi dididik sebagai anak yang  berpangkat-pangkat, diajar 

menjahit dan merenda, menyulam, menerawang, memasak-masak, bertanak, 

menggulai, membuat kue, dll. Gunting pakaian anaknya saja tak tertiru oleh orang 

negeri ini, baik orang pasar maupun orang kampung. 

Tetapi banyak pula yang mencela sejadi-jadinya: “Napasnya tak sampai ke 

bibir karena menghayun cangkul dan membajak, tetapi anaknya dimanjakannya. 

Anak-anak yang sebesar Dalipah dan Rasmani masih juga belum pandai ke sawah ke 

ladang. Duduk menggoyang kaki di sekolah. Apa benar yang akan ditulis dibacanya 

nanti. Tak macam anak-anaknya itu akan jadi istri demang nanti. Berupa tidak, 

berharta tidak. Kalau mau seorang tukang takik naik ke rumahnya itu, nanti, sudah 

untung besar.... Betul-betullah orang yang tak tahu akan untungnya... Datuk Sinaro 

orang kaya orang berbangsa mau membunuh diri di rumah itu membanting tulang 

dari pagi buta sampai larut malam seperti orang tak laku... Ah tak mengerti awak 

akan kehidupan orang di rumah itu....”  

Tetapi sekalian itu tak diacuhkan ibu-bapak Rasmani. Tak pernah anaknya 

disuruhnya belanja. Jangankan sepak terjang, tampar dan gocoh, jentik jari saja tak 

dikenal Dalipah dan Rasmani. Anak-anaknya itu diajar dengan muka jernih dan 

perkataan yang berarti, tak kasar dan tak memedihkan. Lagi pula tak pernah ibu-

bapak Rasmani memperlihatkan kesusahannya kepada orang banyak, apalagi kepada 
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anak-anaknya. Sekalipun permintaan anak-anak itu diakalkannya sehabis tenaga 

akan mengabulkannya. 

Rasmani lebih manja dari Dalipah, karena lain dari orang tuanya. Dalipah 

pun memanjakannya. Meskipun ia telah berumur sembilan tahun dan duduk di kelas 3 

sekolah rendah, tapi masih juga dimandikan, dihidangkan makan minumnya, 

dicucikan kain bajunya, diantarkan ke sekolah, baik ke sekolah pagi ataupun ke 

sekolah mengaji petang hari. 

Biarpun ia suka menurut perintah, tak ada diperintahkan kepadanya akan 

mengerjakan sesuatunya. 

 

 b. Periode Pujangga Baru 

Angkatan ini muncul mulai tahun 1930, menguat tahun 1933-1940, dan 

melemah tahun 1945. Prosa yang ditulis pada periode ini masih didominasi roman, 

meskipun cerita pendek pun ada. 

Corak prosa masa ini beraliaran romantik. Masalah yang diangkat bersangkut 

paut dengan kehidupan masyarakat kota, masalah individu manusia, nasionalisme, 

dan bersifat didaktis. Karya-karya prosa periode ini antara lain: Layar Terkembang 

karya Sutan Takdir Alisyahbana,  Belenggu karya Armijn Pane. 

 

 c. Periode 1945 

Angkatan ini lahir tahun 1940, menguat tahun 1943-1953, dan melemah tahun 

1955-an. Pada periode ini, karya prosa berbentuk cerita pendek (cerpen) mulai 

meluas. Keadaan perang mempengaruhi dan penderitaan hidup bangsa Indonesia yang 

menghimpit di zaman Jepang, mempengaruhi penciptaan prosa periode ini. Prosa 

periode ini cenderung realistis, sinis, dan ironis terhadap keadaan di atas. Masalah-

masalah yang diangkat kebanyakan masalah-masalah kemasyarakatan, seperti 

kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan, dan lain-lain. Karya-karya 

periode ini antara lain:  Dari Aue Maria ke Jalan Lain ke Roma (kumpulan cerpen) 

karya Idrus, Atheis (novel) karya Achdiat Karta Mihardja, Jalan Tak Ada Ujung 

(novel) karya Mochtar Lubis. 

 

 d. Periode Angkatan 50 
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Angkatan ini mulai muncul (lahir) tahun 1950, menguat tahun 1955-1965, dan 

melemah tahun 1970. Pada masa ini Indonesia menganut sistem demokrasi 

parlementer liberal yang menyebabkan banyaknya partai di Indonesia. Setiap partai 

itu memiliki lembaga kebudayaannya masing-masing dalam upaya mensosialisasikan 

ideologi tiap partai tersebut. PKI memiliki lembaga kebudayaan bernama Lekra 

(Lembaga Kebudayaan Rakyat), PNI memiliki lembaga kebudayaan bernama LKN 

(Lembaga Kebudayaan Nasional), partai Islam memiliki Lesbumi (Lembaga Seni 

Budaya Muslim Indonesia). Situasi sosial, politik, ekonomi negara seperti 

digambarkan di atas berpengaruh kepada sastra karena banyak sastrawan yang masuk 

dalam lembaga-lembaga kebudayaan tersebut. Akhirnya karya sastranya pun 

mengusung dan mensosialisasikan ideologi partai yang dimasukinya tersebut. Di 

samping itu, banyak juga sastrawan yang “merdeka” dan lebih menganut prinsip 

menulis untuk kemanusiaan, bukan untuk partai tertentu. Hal ini menyebabkan corak 

sastra, termasuk juga prosa, beragam. Secara estetik, karya prosa angkatan ini masih 

meneruskan konvensi Angkatan 45. Yang berbeda adalah masalah yang 

dikemukakannya. Prosa masa ini banyak mengangkat  masalah pertentangan politik, 

kehidupan masyarakat sehari-hari, juga kehidupan pedesaan. Selain itu, protes 

terhadap kebijakan pemerintah Orde Lama pun banyak mewarnai karya-karya 

angkatan ini. Karya-karya prosa priode ini antara lain Pulang (novel) karya Toha 

mochtar, Penakluk Ujung Dunia (novel) karya Bokor Hutasuhut, Di Tengah Padang 

(kumpulan cerpen) karya Bastari Asnin, dan lain-lain. Cerpen-cerpen yang muncul 

pada periode ini bisa dilihat pula  dalam antologi Angkatan 66 susunan H.B. Jassin. 

Dalam buku ini akan ditemukan pula cerpen-cerpen karya Bur Rasuanto dan Yusah 

Ananda. 

 

 e. Periode Angkatan 70 

Angkatan ini sudah mulai muncul tahun 1960-an namun mulai menguat tahun 

70-an, dan melemah sekitar tahun 1980-an. Masa transisi dari pemerintahan Orde 

Lama ke Orde Baru, dan arus kebudayaan Barat yang menghantam secara kuat, 

membuat situasi masyarakat tahun-tahun ini, terutama secara moral dan spiritual 

cukup bergejolak. Hal ini berpengaruh pula pada penciptaan karya sastra. Konvensi 

karya sastra yang ada selama ini dianggap tidak mampu lagi menyuarakan suara 

zaman 1970-an yang gemuruh. Oleh karena itu, pada masa ini banyak muncul 
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eksperimentasi dan inovasi termasuk, dalam bidang prosa. Prosa-prosa beraliran 

surealisme banyak muncul pada masa ini. Selain itu, pengaruh filsafat 

eksistensialisme yang semakin kuat menyebabkan banyak karya prosa yang bertema 

absurdisme. Muncul pula karya-karya prosa bertema sufistik. 

Selain hal-hal di atas, ada kekhasan lain pula pada perkembangan prosa masa 

ini. Booming media massa cetak saat itu menyebabkan menjamurnya novel-novel dan 

cerpen-cerpen populer. 

Karya-karya prosa masa ini antara lain :Merahnya Merah (novel) dan Tegak 

Lurus dengan Langit (kumpulan cerpen) karya Iwan Simatupang, Adam Makrifat, dan 

Godlob ( kumpulan cerpen karya Danarto), Orang-Orang Bloomingtoon ( kumpulan 

cerpen) Olenka (novel) karya Budi Darma, Telegram, Stasiun (novel) karya Putu 

Wijaya, Kotbah di atas Bukit (novel)  karya Kuntowijoyo. 

Setelah angkatan di atas, prosa Indonesia sebenarnya berkembang semakin 

pesat. Tahun 1990-an misalnya merebak apa yang disebut dengan genre cerpen koran, 

juga cerpen-cerpen Islami, lalu  awal tahun 2000-an merebak novel-novel karya 

pengarang perempuan yang mengangkat tema-tema feminisme. Pemetaan lebih rinci 

tentang perioritas prosa masa itu perlu segera dilakukan. 

 

3. Unsur–Unsur Prosa – Fiksi  

 

 Untuk dapat mengapresiasi karya prosa dengan baik, diperlukan pengetahuan 

dan pemahaman tentang unsur-unsur pembangunan karya prosa. Seperti jenis-jenis 

karya sastra lainnya, prosa-fiksi, baik itu cerpen, novelet, maupun novel/roman 

dibangun oleh unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik. 

a. Unsur Ekstrinsik 

Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar teks, namun secara langsung 

ataupun tidak langsung mempengaruhi penciptaan karya itu. Unsur yang dimaksud di 

antaranya biografi pengarang, situasi dan kondisi sosial, sejarah, dan lain-lain. Unsur-

unsur ini mempengaruhi karena pada dasarnya pengarang mencipta karya sastra 

berdasarkan pengalamannya. Pengetahuan seorang pembaca terhadap unsur-unsur 

ekstrinsik akan membantu pembaca memahami karya itu. 

b. Unsur Intrinsik 
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Unsur-unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang hadir di dalam teks dan secara 

langsung membangun teks itu, dalam hal ini cerita karya prosa itu. Unsur-unsuir 

intrinsik karya prosa-fiksi adalah sebagai berikut.  

 

1) Tokoh dan Penokohan 

 Di dalam mengkaji unsur-unsur ini ada beberapa istilah yang mesti dipahami, 

yakni istilah tokoh, watak/karakter, dan penokohan. 

Tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh ini tidak selalu berwujud manusia, 

tergantung pada siapa yang diceritakannya itu dalam cerita. Watak/karakter adalah 

sifat dan sikap para tokoh tersebut. Adapun penokohan adalah cara pengarang 

menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya itu dalam cerita. 

 Dalam melakukan penokohan (menampilkan tokoh-tokoh dan watak tokoh 

dalam suatu cerita), ada beberapa cara yang dilakukan pengarang, antara lain melalui 

a) Penggambaran fisik. Pada teknik ini, pengarang menggambarkan keadaan 

fisik tokoh itu, misalnya wajahnya, bentuk tubuhnya, cara berpakaiannya, cara 

berjalannya, dan lain-lain. Dari penggambaran itu, pembaca bisa menafsirkan 

watak tokoh tersebut. 

b) Dialog. Pengarang menggambarkan tokoh lewat percakapan tokoh tersebut 

dengan tokoh lain. Bahasa, isi pembicaraan, dan hal lainnya yang 

dipercakapkan tokoh tersebut menunjukan watak tokoh tersebut. 

c) Penggambaran pikiran dan perasaan tokoh. Dalam karya fiksi, sering 

ditemukan penggambaran tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan tokoh. 

Penggambaran ini merupakan teknik yang juga digunakan pengarang untuk 

menunjukan watak tokoh. 

d) Reaksi tokoh lain. Pada teknik ini pengarang menggambarkan watak tokoh 

lewat apa yang diucapkan tokoh lain tentang tokoh tesebut. 

e) Narasi. Dalam teknik ini, pengarang (narator) yang langsung mengungkapkan 

watak tokoh itu. 

 Barangkali teknik-teknik di atas tidak langsung semua digunakan pengarang 

dalam suatu cerita. Pengarang akan memilih sesuai dengan situasi cerita dan 

kebutuhannya. Bagi pembaca, pengetahuan dan pemahaman tentang teknik-teknik di 

atas dapat membantunya memudahkan menemukan watak-watak tokoh cerita. 

 Pembedaan Tokoh 
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 tokoh utama dan tokoh tambahan 

 Dilihat dari segi tingkat pentingnya (peran) tokoh dalam cerita, tokoh dapat 

dibedakan atas tokoh utama dan tokoh tambahan. 

 Tokoh utama adalah tokoh yang tergolong penting dan ditampilkan terus 

menerus sehingga terasa mendominasi sebagai besar cerita. 

 Tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya dimunculkan sekali-kali (beberapa 

kali) dalam cerita dalam porsi penceritaan yang relatif pendek. 

 tokoh prontagonis dan antagonis 

 Dilihat dari fungsi penampilan tokoh dalam cerita, tokoh dibedakan ke dalam 

tokoh prontagonis dan antagonis. Tokoh prontagonis adalah tokoh yang mendapat 

empati pembaca. Semantara tokoh antagonis adalah tokoh yang menyebabkan 

terjadinya konflik. 

 tokoh statis dan tokoh dinamis 

Dari kriteria berkembang/tidaknya perwatakan, tokoh cerita dapat dibedakan 

ke dalam tokoh statis dan tokoh dinamis. Tokoh statis adalah tokoh yang memiliki 

sifat dan watak yang tetap, tak berkembang sejak awal hingga akhir cerita, adapun 

tokoh dinamis adalah tokoh yang mengalami perkembangan watak sejalan dengan 

plot yang diceritakan. 

 

2) Alur dan Pengaluran 

Selama ini sering terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan alur. Alur 

dianggap sama dengan jalan cerita. Pendefinisian itu sebenarnya tidak tepat. Jalan 

cerita adalah peristiwa demi peristiwa yang terjadi susul menyusul. Lebih dari itu alur 

adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan karena hubungan sebab akibat. 

Untuk dapat membedakannya, marilah kita amati contoh berikut. 

a) Pukul 04.00 pagi Ani bangun. Ia segera membereskan tempat tidur. Setelah itu 

ia ke kamar mandi untuk mandi dan berwudhu. Selesai mandi dan berwudhu, 

ia berdandan dan lalu sholat. Kemudian ia membaca buku sebentar, sarapan, 

lalu berangkat sekolah. 

b) Pukul 04.00 pagi Ani bangun. Tak biasanya ia bangun sepagi ini. Semalam 

pun ia susah tidur. Pertengkarannya dengan Wendi kekasihnya di sekolah terus 

membayanginya. Ia sangat sedih dan kecewa karena Wendi telah menghianati 

kesetiaan hatinya. Tetapi ia mencoba menepis bayangan-bayangan itu. Ia pun 

segera mandi, berdandan, sarapan, dan berangkat ke sekolah. Namun, di jalan 
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ia tidak konsentrasi. Ketika ia menyeberang jalan, sebuah motor membuat 

tubuhnya terpental. 

 Contoh pertama adalah jalan cerita karena hanya menyajikan rangkaian 

peristiwa saja. Contoh kedua adalah alur karena menyajikan rangkaian peristiwa yang 

terjadi karena hubungan sebab akibat. Ani bangun lebih pagi disebabkan oleh 

kesulitannya tidur akibat peretngkaran dengan kekasihnya yang menghianantinya. Hal 

ini pun menyababkan Ani tidak konsentrasi berjalan di jalan raya ketika berangkat 

sekolah sehingga ia tertabrak. 

 Cara menganalisa alur adalah dengan mencari dan mengurutkan peristiwa 

demi peristiwa yang memiliki  hubungan kausalitas saja. 

 Adapun pengaluran adalah urutan teks. Dengan menganalisa urutan teks ini, 

pembaca akan tahu bagaimana pengarang menyajikan cerita itu, apakah dengan teknik 

linier (penceritaan peristiwa-peristiwa yang berjalan saat itu), teknik ingatan 

(flashback) atau bayangan (menceritakan kejadian yang belum terjadi). 

 

3) Latar 

 Menurut Abrams (1981:175) latar adalah tempat, hubungan waktu, dan 

lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 

 Latar dalam cerita dapat diklasifikasikan menjadi : 1) latar tempat, yaitu latar 

yang merupakan lokasi tempat terjadinya peristiwa cerita, baik itu nama kota, jalan, 

gedung, rumah, dan lain-lain; 2) latar waktu, yaitu latar yang berhubungan dangan 

saat terjadinya peristiwa cerita, apakah berupa penanggalan penyebutan peristiwa 

sejarah, penggambaran situasi malam, pagi, siang, sore, dan lain-lain; dan 3) latar 

sosial, yaitu keadaan yang berupa adat istiadat, budaya, nilai-nilai/norma, dan 

sejenisnya yang ada di tempat peristiwa cerita. 

 

4) Gaya Bahasa (Stile) 

 Dalam menyampaikan cerita, setiap pengarang ingin ceritanya punya daya 

sentuh dan efek yang kuat bagi pembaca. Oleh karena sarana karya prosa adalah 

bahasa, maka bahasa ini akan diolah semaksimal mungkin oleh pengarang dengan 

memaksimalkan gaya bahasa sebaik mungkin. Gaya bahasa (stile) adalah cara 

mengungkapkan bahasa seorang pengarang untuk mencapai efek estetis dan kekuatan 

daya ungkap. 
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 Untuk mencapai hal tersebut pengarang memberdayakan unsur-unsur stile 

tersebut, yaitu dengan diksi (pemilihan kata), pencitraan (penggambaran sesuatu yang 

seolah-olah dapat diindra pembaca), majas, dan gaya retoris. Maksud dari unsur-unsur 

stile tersebut adalah sebagai berikut. 

 Diksi. Dalam penggunaan unsur diksi, pengarang melakukan pemilihan kata 

(diksi). Kata-kata betul-betul dipilih agar sesuai dengan apa yang ingin 

diungkapkan dan ekspresi yang ingin dihasilkan. Kata-kata yang dipilih bisa 

dari kosakata sehari-hari atau formal, dari bahasa Indonesia atau bahasa lain 

(bahasa daerah, bahasa asing, dan lain-lain), bermakna denotasi (memiliki arti 

lugas, sebenarnya, atau arti kamus) atau konotasi (memiliki arti tambahan, 

yakni arti yang ditimbulkan oleh asosiasi-asosiasi (gambaran, ingatan, dari 

perasaan) dari kata tersebut . 

 Citra/imaji. Citra/imaji adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat 

memperjelas atau memperkonkret apa yang dinyatakan pengarang sehingga 

apa yang digambarkan itu dapat ditangkap oleh pancaindera kita. Melalui 

pencitraan/pengimajian apa yang digambarkan seolah-olah dapat dilihat 

(citraan penglihatan) didengar (citraan pendengaran), dicium ( citraan 

penciuman), dirasa (citraan taktil), diraba (citraan perabaan), dicecap (citraan 

pencecap), dan lain-lain.  

 Gaya bahasa. Menurut Nugiyantoro (1995 : 277) adalah teknik pemilihan 

ungkapan kebahasaan yang dirasa dapat mewakili sesuatu yang akan 

diungkapkan dan efek yang diharapkan. Teknik pemilihan ungkapan ini dapat 

dilakukan dengan dua cara, yakni dengan permajasan dan gaya retois. 

 

 Permajasan adalah teknik pengungkapan dengan menggunakan bahasa kias 

(maknanya tidak merujuk pada makna harfiah). Pemajasan terbagi menjadi 3, yaitu 

perbandingan/perumpamaan, pertentangan, dan pertautan 

 Majas Perbandingan  

 Simile: Perbandingan langsung dan eksplisit, dengan mempergunakan 

kata-kata tugas tertentu sebagai penanda keeksplisitan: seperti, bagai, 

bagaikan, laksana, mirip,   dan sebagainya. 
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 Metafora: Perbandingan yang bersifat tidak langsung/implisit, hubungan 

antara sesuatu yang dinyatakan pertama dengan kedua hanya bersifat 

sugesti, tidak ada kata-kata penunjuk perbandingan eksplisit.  

 Personifikasi: Memberi sifat-sifat benda mati dengan sifat seperti dimiliki 

manusia. Ada persamaan sifat antara benda mati dengan sifat-sifat 

manusia. Berbeda dengan simile dan metafora yang bisa membandingkan 

dengan apa saja dalam personifikasi haruslah yang dibandingkan itu  

bersifat manusia. 

 Majas/Gaya Bahasa Pertautan 

 Metanomi: Menunjukan pertautan/pertalian yang dekat. Misalanya 

seseorang suka membaca karya-karya A. Tohari, dikatakan: “ia suka 

membaca Tohari”.  

 Sinekdok: Mempergunakan keseluruhan (pars pro toto) untuk menyatakan 

sebagian atau sebaliknya (totum pro foto) contohnya: ia tak kelihatan 

batang hidungnya. 

 Hiperbola: Menekankan maksud dengan sengaja melebih-lebihkannya. 

 Majas Pertentangan 

 Paradoks: Pertentangan, misalnya: ia merasa kesepian di tengah 

berjubelnya manusia metropolitan. 

 

 Gaya Retoris  

 Gaya Retoris adalah teknik pengungkapan yang menggunakan bahasa yang 

maknanya berlangsung (harfiah), tetapi diurutkan sedemikian rupa dengan 

menggunakan struktur, baik struktur kata maupun kalimat, untuk menimbulkan efek 

tertentu , misalnya dengan pengulangan, pembalikan susunan, dan lain-lain. Yang 

termasuk gaya retoris diuraikan di bawah ini. 

o Repetisi adalah pengulangan kata atau kelompok kata dalam satu 

kalimat/lebih, baik pada posisi awal, tengah, maupun akhir. 

o Anafora adalah pengulangan kata/kelompok kata pada awal beberapa kalimat  

o Pararelisme adalah pengulangan struktur bentuk dengan maksud menekankan 

adanya kesejajaran bangunan struktur yang menduduki posisi sama dan 

mendukung gagasan yang sederajat. Hal ini dapat dilakukan dengan 
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penyusunan jenis kata yang sama, penggunaan pola-pola kalimat yang sama, 

dan lain-lain. 

o Polisindeson adalah pengulangan kata tugas tertentu, yaitu kata dan 

o Asindeton adalah pengulangan bentuk pungtuasi, yaitu tanda koma (,) yang 

terdapat pada gagasan yang sederajat. 

o Klimaks adalah urutan penyampaian yang menunjukkan semakin tinggi kadar 

pentingnya. 

o Anti klimaks adalah urutan penyampaian yang merupakan kebalikan dari 

klimaks, yaitu semakin mengendur kadar pentingnya. 

 

5) Penceritaan  

 Penceritaan, atau sering disebut juga sudut pandang (point of view), yakni 

dilihat dari sudut mana pengarang (narator) bercerita, terbagi menjadi 2, yaitu 

pencerita intern dan pencerita ekstern. 

 Pencerita intern adalah penceritaan yang hadir di dalam teks sebagai tokoh. 

Cirinya adalah dengan memakai kata ganti aku. 

 Pencerita ekstern bersifat sebaliknya, ia tidak hadir dalam teks (berada di luar 

teks) dan menyebut tokoh-tokoh dengan kata ganti orang ketiga atau menyebut nama. 

 

6) Tema 

 Tema adalah ide/gagasan yang ingin disampaikan pengarang dalam ceritanya. 

Tema ini akan diketahui setelah seluruh unsur prosa-fiksi itu dikaji. 

 Dalam nenerapkan unsur-unsur tersebut pada saat mengapresiasi karya prosa, 

seorang pengapresiasi tentu saja tidak sekedar menganalisis dan memecahnya per 

bagian. Tetapi, setiap unsur itu harus dilihat kepaduannya dengan unsur lain. Apakah 

unsur itu saling mendukung dan memperkuat, dalam menyampaikan tema cerita, atau 

sebaliknya. 

 

4. Apresiasi Prosa Fiksi: Manfaat, Langkah-langkah, dan Bentuk. 

a. Manfaat 

Dalam sebuah pertemuan sastra, seorang yang biasa bergelut di bidang eksak 

menyatakan bahwa orang yang membaca karya prosa sedang melakukan pekerjaan 

yang sia-sia dan tak ada artinya karena menghabiskan waktu hanya untuk membaca 

khayalan. 
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Benar, karya berupa prosa-fiksi memang merupakan cerita rekaan, khayalan. Ia 

adalah hasil imajinasi pengarangnya. Namun, benarkah imajinasi tak ada manfaatnya? 

Tentu saja pendapat ini tidak benar sebab jika mau disadari, kehidupan dunia 

berkembang karena imajinasi orang-orang jenius. Sebagai contoh, bukankah teori 

gravitasi bumi ditemukan ilmuwan Issac Newton karena imajinasinya setelah melihat 

buah apel jatuh dari pohonnya? Penemuan-penemuan di bidang teknologi pun pada 

awalnya terjadi karena imajinasi. Dari mulai penemuan kapal terbang hingga pesawat 

ulang alik, dari televisi hingga program-program komputer paling canggih saat ini, 

pada awalnya terjadi karena imajinasi. Juga, bukankah lambang-lambang yang 

digunakan dalam bidang matematika, angka-angka misalnya, adalah bentuk-bentuk 

imajinasi? 

Dengan bukti-bukti di atas, tentulah kita tak bisa menganggap remeh imajinasi. 

Imajinasi sangat bermanfaat dalam kehidupan, termasuk imajinasi yang ada dalam 

cerita rekaan (karya fiksi). Cerita rekaan, karena mengandung imajinasi, dapat 

memperkaya imajinasi pembacanya. Kekayaan imajinasi ini akan membantu manusia 

lebih cerdas dan kreatif dalam membangun kehidupan. Di samping itu, sudah menjadi 

naluri/kebutuhan manusia menyukai cerita. Dalam berbagai masyarakat tradisional, 

muncul cerita-cerita mythe, legenda, dan lain-lain. Orang pun bisa tahan berjam-jam 

(bahkan semalam suntuk) untuk menonton pertunjukan wayang. Lalu mengapa, orang 

bisa tahan membaca novel seharian sementara membaca buku-buku ilmu pengetahuan 

cepat merasa jenuh? 

Hal itu terjadi karena dari cerita rekaan/prosa-fiksi orang mendapat hiburan. 

Tetapi, manfaat cerita prosa lebih dari itu. Ia tidak hanya menghibur, tetapi juga 

berguna, atau yang diistilahkan filsuf Horace, dulce et utile. 

Cerita prosa bukan hanya berfungsi sebagai sarana hiburan. Cerita prosa adalah 

sarana kita untuk bercermin tentang kehidupan. Benar bahwa yang disajikan dalam 

cerita prosa adalah hasil imajinasi pengarang. Akan tetapi, imajinasi tersebut adalah 

hasil olahan pengarang dari apa yang dihayatinya dari realitas (kenyataan). Dalam 

karya prosa, sesungguhnya pengarang menyuguhkan kembali hasil pengamatan dan 

pengalamannya kepada pembaca. Pengalaman yang disuguhkannya itu adalah 

pengalaman yang sudah melalui proses perenungan dan pemahaman yang lebih tajam 

dan dalam. Dengan demikian, tatkala pembaca mambaca karya prosanya, ia 

mendapatkan suatu pandangan baru tentang kehidupan yang memperkaya amatannya 

terhadap kehidupan yang ia kenal sehari-hari. Dalam kaitan ini, karya prosa 
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sesungguhnya membantu pembaca untuk lebih memahami kehidupan dan 

memperkaya pandangan-pandangan tentang kehidupan. 

Memang, hal seperti ini bisa pula didapatkan dari bidang-bidang lain, filsafat 

misalnya, tapi, karena karya prosa menyuguhkannya dalam bentuk cerita, lewat 

penggambaran peristiwa-peristiwa, lewat penggambaran tokoh-tokohnya yang 

bermacam-macam karakter, dan lain-lain, gambaran tentang kehidupan itu akan terasa 

lebih hidup dan lebih menyentuh. 

Selain itu, tidak semua hal dalam hidup ini bisa kita alami sendiri. Apa yang 

tidak bisa dan tidak sempat kita alami itu dapat diperoleh melalui prosa. Tidak semua 

orang tahu bagaimana kehidupan kaum gembel atau kehidupan di perkampungan-

perkampungan kumuh. Namun, melalui cerpen-cerpen Gerson Poyk atau Joni 

Ariadinata misalnya, pembaca mendapat gambaran tentang kehidupan masyarakat 

kelas underdog tersebut. Atau contoh lainnya, tak semua orang, terutama generasi 

sekarang, tahu tentang keadaan masyarakat Indonesia di zaman Jepang. Melalui 

cerpen-cerpen karya Idrus, orang mendapat gambaran itu. Benar bahwa hal itu bisa 

diperoleh melalui sejarah atau sosiologi. Tetapi, sekali lagi, dari prosa kita akan 

mendapat gmbaran itu secara lebih hidup dan lebih menyentuh sebab prosa 

menyuguhkannya dalam segala sisinya: perasaan-perasaannya, harapannya, 

penderitaannya, dan lain-lain. Adapun sejarah atau sosiologi hanya menyajikannya 

pada tingkat formal. Dengan demikian, karya prosa sesungguhnya memperkaya 

wawasan dan pengetahuan pembacanya. 

Media pengungkapan karya prosa adalah bahasa. Dalam menyajikan cerita 

dalam karyanya, pengarang berupaya menyuguhkannya dalam bahasa yang dapat 

menyentuh jiwa pembacanya. Untuk mencapai hal itu, para pengarang berupaya 

mengolah bahasa dengan sabaik-baiknya dan sedalam-dalamnya agar apa yang 

disampaikannya kuat mengena di hati pembaca. Mereka mencari kosakata-kosakata 

yang tepat yang dapat mewakili apa yang mereka inginkan, menciptakan ungkapan-

ungkapan baru, menvariasikan struktur kalimat, memberi penggambaran-

penggambaran yang hidup dengan bahasa, dan seterusnya. Dengan membaca karya 

yang telah mengandung bahasa yang terolah tersebut, pembaca diperkaya bahasanya, 

diperkaya rasa bahasanya, dan sebagainya. 

Tentulah masih banyak manfaat-manfaat dari membaca (mengapresiasi) karya 

prosa. Intensitas kita membaca karya prosa, pada gilirannya akan mempertajam 

kepekaan kita; kepekaan sosial, kepekaan religi, kepekaan budaya, dan lain-lain. 
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Jika membaca karya prosa mendatangkan banyak manfaat untuk kehidupan 

kita, apa lagi yang kita tunggu? 

b. Langkah-Langkah Apresiasi 

Apresiasi sastra adalah suatu kegiatan mengakrabi karya sastra untuk 

mendapatkan pemahaman, penghayatan, dan penikmatan terhadap karya itu hingga 

diperoleh kekayaan wawasan dan pengetahuan, kepekaan pikir, dan rasa terhadap 

berbagai segi kehidupan. Dari kegiatan tersebut akhirnya pula timbul kecintaan dan 

penghargaan terhadap cipta sastra. Demikian pula dengan apresiasi karya prosa-fiksi. 

Tujuan apresiasi prosa di atas akan diperoleh pembaca apabila ia melakukakan 

langkah-langkah: 

1) membaca karya prosa tersebut hingga ia dapat merasakan keterlibatan jiwa 

dengan apa yang disampaikan dan diceritakan pengarang;  

2) menilai dan melihat hubungan antara gagasan pengalaman yang ingin 

disampaikan pengarang dengan kemampuan teknis penggarang itu mengolah 

unsur-unsur prosa, seperti tokoh (penokohan), alur (pengaluran), latar, gaya 

bahasa, penceritaan dan tema; dan  

3) menemukan relevansi karya itu dengan pengalaman pribadi dan kehidupan 

pada umumnya. 

 

c. Bentuk Apresiasi 

 Mengapresiasi sastra, dalam hal ini karya prosa-fiksi, dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, yaitu 1) menyimak/menonton pembacaan atau dramatisasi cerpen/novel 

cerita rakyat, atau bentuk lainnya seperti monolog, yang dilakukan secara langsung 

atau lewat media elektronik; 2) mendengarkan dongeng, baik secara langsung, 

maupun melalui rekaman; dan 3) membaca cerpen/novel/cerita rakyat secara langsung 

dari teks-nya. Dari cara-cara tersebut, apresiator kemudian memberikan tanggapan 

(hasil apresiasinya) yang meliputi langkah-langkah apresiasi, baik secara lisan, 

maupun tulisan. 

 Di samping itu, agar keterlibatan dan pemahaman pembaca/apresiator dengan 

karya tersebut lebih dalam, apresiator dapat mengekspresikan karya tersebut, misalnya 

dengan pembacaan cerpen/novel/dongeng, dramatisasi, monolog, dramatic reading, 

mendongeng, menulis kembali cerpen/novel/dongeng yang dibaca dengan karangan 

sendiri, membuat cerpen/novel/dongeng, mengadaptasi cerpen/novel/dongeng 

menjadi naskah drama, puisi, dan lain-lain. 
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 Dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia untuk SMP/MTs dan Sederajat, bentuk-bentuk apresiasi yang disajikan 

adalah 1) mendengarkan/menyimak pembacaan cerpen/dongeng; 2) membaca 

teks/buku yang berisi cerpen/novel/dongeng; 3) melakukan pembacaan 

cerpen/cuplikan cerpen; 4) menuliskan kembali cerpen/novel/dongeng dengan kata-

kata sendiri; dan 5) menulis cerpen. Apresiasi melalui menyimak atau membaca, 

penulis pandang cukup jelas. Oleh karena itu, yang akan dibahas adalah pembacaan 

cerpen/cuplikan cerpen/dongeng dan menulis cerpen/novel/dongeng. 

 Pembacaan Cerpen 

 Pembacaan cerpen adalah suatu kegiatan membacakan cerpen kepada audiens. 

Pembacaan itu dilakukan tiada lain adalah untuk mengkomunikasikan isi karya-karya 

tersebut kepada audiens agar audiens dapat menyimak, mengerti, memahami, dan 

menikmati karya tersebut. Agar tujuan tersebut sampai, pembaca cerpen tentulah 

harus terlebih dahulu dapat memahami dan menghayati karya tersebut. Pemahaman 

dan penghayatan itu selanjutnya diekspresikan lewat sarana-sarana berupa vokal, 

gestur, dan mimik. Agar pembacaan itu berhasil, si pembaca karya itu harus 

mengoptimalkan seluruh sarana ekspresi itu. Dalam mengekspresikan karya melalui 

vokalnya, dia harus memperhatikan kejelasan artikulasi, kekuatan suara, karakter 

suara, intonasi, nada, dan tempo. Gestur dan mimik juga harus diperhatikan: apakah 

gestur dan mimik itu dapat merepresentasikan setiap unsur cerpen, dan sejauh mana 

ketepatannya. 

 Biasanya, dalam pembacaan cerpen, pembaca cerpen membawa teks cerpen. 

Dengan demikian, ruang geraknya tidak seleluasa seperti pada mendramakan. 

Ekspresi lebih ditekankan pada vokal, gestur dan mimik. Pembacaan cerpen dapat 

dilakukan oleh seorang, atau oleh beberapa orang. Jika dibantu oleh beberapa orang, 

maka kita tetapkan masing-masing orang diberi peran, ada yang jadi narator, tokoh, 

sesuai kebutuhan cerpen itu. Tetapi, peran-peran itu dilakukan tetap dalam konteks 

pembacaan, jangan sampai tertukar dengan drama. 

 Dalam konteks pembacaan cerpen, cerpen dapat disampaikan dalam bentuk 

monolog. Dalam monolog, pembaca cerpen lebih memiliki keleluasaan. Ia tidak 

membawa teks. Sesuai dengan namanya, monolog, pertunjukan ini dimainkan oleh 

satu orang, tapi bermain untuk berbagai peran. 

 Akan lebih menarik jika dalam kegiatan ini ditambahkan pula unsur-unsur 

lainnya, seperti make-up, kostum, properti pentas, dan musik. 
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 Menulis Cerpen 

 Pengapresiasian terhadap sebuah cerpen akan lebih tajam dan terhayati apabila 

pengapresiator memiliki pengalaman menulis jenis karya itu. Dengan menulis cerpen 

tersebut, dia bisa merasakan bagaimana mudah-sulitnya mengolah unsur-unsur 

pembangun cerpen, dari mulai tokoh, latar, alur, bahasa, dan lain sebagainya. Dengan 

pengalaman ini, dia akan bisa lebih tajam dalam menilai kemampuan teknis 

pengarang dalam mengolah unsur-unsur cerpen. 

 

C. Pembelajaran Apresiasi Prosa Fiksi 

 

 Setelah memahami dasar-dasar teoritik tentang prosa-fiksi di atas, pada bagian 

ini akan dibahas bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran sastra di SMP/MTs. 

 Jika kita melihat KTSP secara seksama, pembelajaran apresiasi prosa-fiksi ini 

sebenarnya menggunakan pendekatan terpadu. Hal ini sesuai dengan hakikat bahasa 

itu sendiri, yakni bahwa setiap aspek bahasa selalu digunakan secara terpadu, tidak 

terpisah aspek demi aspek. Hal itu dapat kita lihat dari bentuk-bentuk apresiasi prosa-

fiksi yang disajikan kurikulum ini lewat empat keterampilan berbahasa, baik 

mendengarkan, berbicara, membaca, maupun menulis, yang masing-masing selalu 

terkait dengan aspek keterampilan berbahasa lainnya. Sebagai contoh, apresiasi prosa-

fiksi dalam bentuk mendengarkan pembacaan cerpen, terkait dengan aspek berbicara 

berupa tanggapan yang disampaikan para siswa yang berisi penilaian terhadap 

pembacaan cerpen tersebut; membaca novel terkait dengan aspek berbicara berupa 

komentar tentang unsur-unsur intrinsiknya; dan lain-lain. 

 Meskipun demikian, yang hendaknya tidak boleh dilupakan dari pembelajaran 

tersebut adalah aspek spresiasinya, yaitu bahwa pembelajaran tersebut tidak 

melupakan hakikat apresiasi sastra sehingga bisa mencapai tujuan dari apresiasi sastra 

itu sendiri. Tujuan dari apresiasi sastra adalah tumbuhnya pemahaman, penghayatan, 

dan penikmatan terhadap cipta sastra untuk memperluas wawasan kehidupan, 

mempertajam kepekaan perasaan, kepekaan dan kesadaran sosial serta religi, 

memperhalus budi pekerti, serta memperkaya pengetahuan dan keterampilan 

berbahasa. 
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 Tujuan itu dapat dicapai apabila segala aspek jiwa siswa: pikiran, perasaan, 

dan imajinasinya terlibat secara penuh. Keterlibatan itu dapat terjadi apabila guru 

lebih banyak melibatkan siswa untuk aktif dan kreatif dalam proses belajar-mengajar 

tersebut. Selain itu, pembelajaran hendaknya diciptakan dalam suasana yang 

menyenangkan. Keterlibatan akan terjadi apabila jiwa siswa siap untuk menerima 

pembelajaran. Kesiapan itu terjadi apabila siswa tidak dalam kondisi terpaksa dalam 

mengikuti pembelajaran tersebut. Keikutsertaan siswa benar-benar dilandasi 

ketertarikan dan minatnya terhadap materi pembelajaran itu, dan merasakan 

kebermaknaannya. Ketidakterpaksaan, tumbuhnya ketertarikan dan minat akan terjadi 

apabila suasana pembelajaran menyenangkan. 

 Jika dikaitkan dengan istilah pendekatan dan strategi belajar-mengajar, strategi 

pembelajaran demikian adalah Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan (PAKEM). Strategi ini dapat dikembangkan metode dan tekniknya 

dengan kreativitas dari masing-masing guru. 

 Dalam mengembangkannya, hendaknya disadari bahwa sesuai dengan 

hakikatnya dalam apresiasi sastra, aspek afeksi-lah yang hendaknya lebih 

ditumbuhkan sebab dengan cara inilah tujuan apresiasi dapat tercapai. 

 Penumbuhan sisi afeksi ini dilakukan dengan cara melibatkan jiwa siswa 

untuk merasakan perasaan-perasaan, mengalami pengalaman-pengalaman, merasakan 

keindahan dari berbagai unsur sastra, yang disajikan pengarang dalam cipta sastranya. 

Hal itu tidak akan tercapai apabila pembelajaran apresiasi sastra dilakukan secara 

teoritik atau ditekankan pada aspek teori. Teori sebenarnya akan didapatkan siswa 

secara induktif dari penemuannya selama proses apresiasi. Sastra diciptakan dari hati, 

maka hendaknya disampaikan dengan hati. 

 

 Contoh-Contoh Penerapan Pembelajaran Apresiasi Prosa-Fiksi 

 Dengan didasarkan pada konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran apresiasi 

sastra yang diuraikan di atas, di bawah ini penulis contohkan teknik-teknik 

penerapannya. 

 

1. Apresiasi Melalui Pembacaan Cerpen 

 Untuk melakukan pembelajaran ini, tahap-tahapnya dapat mengacu pada 

model pembelajaran yang dikemukakan H.L.B. Moody, yang terdiri atas pelacakan 
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pendahuluan, penentuan sikap praktis, introduksi, penyajian, diskusi, dan 

pengukuhan, sementara metode dan tekniknya bisa dikembangkan sendiri. 

 Pelacakan pendahuluan dan penentuan sikap praktis merupakan tahap 

persiapan (perencanaan) sebelum guru melaksanakan  pembelajaran di kelas. Dalam 

hal ini guru memilih bahan yang akan diapresiasikan. Pemilihan bahan, dalam hal ini  

karya cerpen, tentunya mengacu pada kesesuaiannya dengan siswa. Guru memutuskan 

cerpen apa yang akan disajikan. Oleh karena metode penyajian serpen itu akan 

dilakukan lewat pembacaan cerpen, guru hendaknya memilih cerpen yang lebih 

banyak unsur dialog daripada narasi agar menarik siswa. 

 Pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas, pertama-tama tentunya guru 

melakukan introduksi, yang dimulai dengan apersepsi hingga memberi pengantar 

tentang pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan tersebut. Setelah introduksi ini 

jelas bagi siswa, guru membagikan teks cerpen kepada siswa. 

 Langkah berikutnya yang merupakan tahap penyajian, (1) guru mengajak 

siswa untuk membaca cerpen tersebut dalam hati dalam beberapa menit. (2) Apabila 

siswa selesai membaca, guru bertanya apakah siswa dapat menangkap/memahami 

cerpen tersebut. Guru dapat menanyakan barangkali ada bagian-bagian yang sulit 

dipahami siswa, baik dari segi bahasanya, maupun dari segi lainnya. (3) Guru 

mengajak siswa untuk melakukan pembacaan cerpen oleh beberapa orang siswa. Guru 

mengajak kelas untuk menentukan para pembaca cerpen tersebut sesuai dengan 

jumlah tokoh yang ada dalam cerpen, dan menentukan siapa saja yang menjadi tokoh-

tokoh tersebut. Tidak lupa pula ditentukan naratornya. (4) Guru menjelaskan secara 

singkat kepada siswa teknik pembacaan cerpen, baik dari segi vokal, gestur, maupun 

mimik. (5) Guru meminta siswa yang telah ditentukan sebagai pembaca cerpen untuk 

maju ke depan kelas dan membacakan cerpen sesuai dengan perannya masing-masing 

dengan mengeksplorasi teknik pembacaan cerpen, baik dari segi vokal, gestur, 

maupun mimik. 

 Setelah pembacaan cerpen selesai, guru mengajak siswa berdiskusi tentang 

cerpen tersebut.. Dengan bertanya jawab, guru menanyakan 

(1) keterlibatan jiwa siswa dengan cerpen tersebut. Misalnya dengan 

menanyakan kesan dan perasaan siswa tentang cerita dalam cerpen 

tersebut, perasaan terhadap tokoh-tokohnya, dan lain-lain; 

(2) penilaian siswa tentang kemampuan teknis pengarang dalam mengolah 

unsur-unsur cerpen; 
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(3) relevansi cerpen tersebut dengan kehidupan siswa pribadi, maupun 

kehidupan masyarakat secara luas. 

 Berikutnya adalah tahap pengukuhan, yang merupakan penguatan terhadap 

PBM di atas. Guru dapat memberi tugas, misalnya menyuruh siswa menuliskan 

kembali keterlibatan jiwa mereka dengan cerpen tersebut. Teknik di atas dapat 

dieksplorasi lagi dan divariasikan oleh para guru, misalnya teknik pembacaan 

cerpennya disajikan menggunakan media pemutar audio/video (tape recorder, vcd 

atau dvd  player), atau seseorang yang sengaja diundang guru ke kelas sebagai yang 

bisa dijadikan model. Tentang materi yang didiskusikan, guru bisa menyesuaikannya 

dengan kompetensi dasar. 

 

2. Mendengarkan Dongeng 

 Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara, misalnya, guru mendongeng 

menggunakan alat peraga. Apabila siswa telah menyimak ceritanya, guru meminta 

siswa bermain peran tentang cerita yang didongengkan guru, lalu mengungkapkan 

hal-hal menarik dari dongeng tersebut. 

 

3. Menulis Cerpen /Dongeng 

 Pembelajaran ini dapat dilakukan melalui serangkaian metode, seperti: 

 copy the master. Caranya, guru memenggal sebuah cerpen, lalu menyuruh 

siswa untuk melanjutkannya dengan imajinasi masing-masing; 

 guru mengajak siswa bermain peran yang permainan ini melahirkan cerita. 

Cerita tersebut sudah terbentuk unsur-unsurnya, namun akhir cerita 

dibiarkan menggantung. Siswa diminta untuk mengembangkannya dengan 

menulis cerpen/dongeng. 

 

 Apa yang disajikan di atas hanyalah beberapa contoh saja. Guru dapat 

membuat dan mengembangkan sendiri model yang sasuai dengan situasi dan kondisi 

siswa.*** 
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