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II.  KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Pengajaran Sastra (Cerita Rakyat) di Sekolah Dasar (SD) 

 

Pengajaran sastra di sekolah pada dasarnya bertujuan agar siswa memiliki rasa 

peka terhadap karya sastra sehingga merasa terdorong dan tertarik untuk 

mempelajarinya. Dengan mempelajari karya sastra diharapkan para siswa 

memperoleh pengertian yang baik tentang manusia dan kemanusiaan, mengenal 

nilai-nilai, dan memperoleh pengalaman hidup. 

 

Menurut Rahmanto dalam Effendi (1997: 17) siswa akan memperoleh manfaat 

dari karya sastra yang diapresiasinya, yakni membantu keterampilan berbahasa,  

meningkatkan pengetahuan budaya, mengembangkan cipta dan rasa, dan 

menunjang pembentukan watak.   

 

Siswa perlu memperoleh pemahaman tentang bagaimana memahami  karya sastra 

tersebut, disinilah pentingnya pengajaran apresiasi. Proses pengapresiasian unsur-

unsur intrinsik yang terdapat dalam karya sastra (cerita rakyat) dalam hal ini latar, 

tema, dan tokoh cerita, melalui pemahaman tentang bagaimana cara pengarang 

menyampaikan maksud, sikap, dan penilaian tokoh cerita. Karena itu, guru 

diharapkan mampu memilih cerita rakyat yang sesuai dan mendukung proses 

pengapresiasian tersebut demi tercapainya tujuan pembelajaran sastra di sekolah. 

Berikut tiga aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam memilih bahan 

pengajaran sastra, yakni: pertama dari sudut bahasa, kedua dari segi kematangan 



 

 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jiwa (psikologi), dan ketiga dari sudut latar belakang kebudayaan para siswa 

(Rahmanto, 1988: 27).  Ketiga aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

1.  Bahasa 

Aspek kebahasaan dalam sastra tidak hanya ditentukan oleh masalah-masalah 

yang dibahas, tapi juga faktor-faktor lain, seperti cara penulisan yang dipakai si 

pengarang, ciri-ciri si pengarang pada waktu penulisan karya itu, dan kelompok 

pembaca yang ingin dijangkau pengarang. Pemilihan bahan pengajaran sastra 

patut mempertimbangkan sesuai atau tidaknya bahasa yang dipakai dalam karya 

sastra tersebut dengan tingkat penguasaan bahasa siswa. Tidak hanya 

memperhitungkan kosa kata dan tata bahasa, tetapi juga mempertimbangkan 

situasi dan pengertian isi wacana termasuk ungkapan dan referensi yang ada 

(Rahmanto, 1988: 27-28).  

 

Jadi, sebagai indikator kesesuaian bahasa tidak hanya dilihat dari bahasa yang 

digunakan secara keseluruhan dalam karya sastra tersebut, tetapi juga bagaimana 

bahasa yang digunakan oleh para tokoh, baik dari segi kebahasaan maupun 

kesantunannya. 

 

2.  Psikologi 

Dalam memilih bahan pengajaran sastra, tahap-tahap perkembangan psikologis 

hendaknya diperhatikan karena tahap-tahap ini sangat besar pengaruhnya terhadap 

minat dan keengganan anak didik dalam banyak hal.  Tahap perkembangan 

psikologis ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap: daya ingat, kemauan 

mengerjakan tugas, kesiapan bekerja sama, dan kemungkinan pemahaman situasi 

atau pemecahan problem yang dihadapi.   
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Berikut uraian pentahapan yang diharapkan dapat membantu guru untuk lebih 

memahami tingkatan perkembangan psikologis anak-anak sekolah dasar dan 

menengah. 

1. Tahap pengkhayal (8 sampai 9 tahun) 

 Pada tahap ini imajinasi anak belum banyak diisi hal-hal nyata tetapi masih penuh 

dengan berbagai macam fantasi kekanakan. 

 

2. Tahap romantik (10 sampai 12 tahun) 

Pada tahap ini anak mulai meninggalkan fantasi-fantasi dan mengarah pada 

realitas.  Meski pandangannya tentang dunia ini masih sangat sederhana, tapi pada 

tahap ini anak telah menyenangi cerita-cerita kepahlawanan, petualangan, dan 

bahkan kejahatan. 

 

3. Tahap realistik (13 sampai 16 tahun) 

Sampai tahap ini anak-anak sudah benar-benar terlepas dari dunia fantasi, dan 

sangat berminat pada realitas atau apa yang benar-benar terjadi.  Mereka terus 

berusaha mengetahui dan siap mengikuti dengan teliti fakta-fakta untuk 

memahami masalah-masalah dalam kehidupan yang nyata. 

 

4. Tahap generalisasi (umur 16 tahun dan selanjutnya) 

Pada tahap ini anak sudah tidak lagi hanya berminat pada hal-hal praktis saja, 

tetapi juga berminat untuk menemukan konsep-konsep abstrak dengan 

menganalisis suatu fenomena.  Dengan menganalisis suatu fenomena, mereka 

berusaha menemukan, dan merumuskan penyebab utama fenomena itu yang 

kadang-kadang mengarah ke pemikiran filsafati untuk menentukan keputusan-

keputusan moral.  
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Karya sastra yang terpilih hendaknya sesuai dengan tahap psikologis pada 

umumnya dalam suatu 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, 1988:29-30).  

  

Tidak hanya menarik, tapi juga gambaran psikologis para tokoh dalam karya 

sastra tersebut hendaknya sesuai dengan tahapan psikologis siswa karena siswa 

cenderung menyerap citra para tokoh dan memikirkannya sebagaimana kenyataan 

yang mereka hadapi. 

 

3. Latar Belakang Budaya 

Latar belakang karya sastra meliputi hampir semua faktor kehidupan manusia dan 

lingkungannya, seperti: geografi, sejarah, pekerjaan, kepercayaan, cara berpikir, 

nilai-nilai masyarakat, seni, olah raga, hiburan, moral, etika, dan sebagainya.  

Biasanya siswa akan mudah tertarik pada karya-karya sastra dengan latar 

belakang yang erat hubungannya dengan latar belakang kehidupan mereka, 

terutama bila karya sastra itu menghadirkan tokoh yang berasal dari lingkungan 

mereka dan mempunyai kesamaan dengan mereka atau dengan orang-orang di 

sekitar mereka.   

 

Dengan demikian, secara umum guru sastra hendaknya memilih bahan 

pengajarannya dengan mengutamakan karya-karya sastra yang latar ceritanya 

dikenal oleh para siswa.  Guru sastra hendaklah memahami apa yang diminati 

para siswanya sehingga dapat menyajikan suatu karya sastra yang tidak terlalu 
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menuntut gambaran di luar jangkauan kemampuan pembayangan yang  dimiliki 

oleh para siswanya.  

 

Ketiga aspek tersebut hendaknya juga disesuaikan dengan kurikulum yang 

berlaku. Terkait dengan pembelajaran sastra, dalam silabus Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang SD, silabus mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia Tahun Pelajaran 2009/2010.  

 

2.2  Kemampuan Memahami 

Kemampuan adalah kesanggupan untuk menggunakan unsur-unsur kesatuan 

bahasa untuk menyampaikan maksud atau pesan tertentu dalam keadaan yang 

sesuai (Nababan, 1981:39). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 707) 

kemampuan merupakan kesanggupan, kecakapan, kekuatan yang dimiliki 

seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 319), disebutkan bahwa 

memahami adalah mengerti atau mengetahui benar apa yang telah diperoleh 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995: 120). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, kemampuan memahami latar, tema, dan 

tokoh adalah kesanggupan atau kecakapan yang dimiliki siswa untuk mengerti 

benar dalam menentukan informasi mengenai latar, tema, dan tokoh yang terdapat 

dalam sebuah karya sastra yang bersifat fiksi.  

 

Untuk mampu memahami suatu latar, tema, dan tokoh dalam cerita rakyat 

Lampung, siswa harus mampu menguasai keterampilan berbahasa yaitu 

keterampilan membaca. Membaca itu sendiri merupakan suatu proses yang 
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dilakukan serta dipergunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan 

oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis (Tarigan, 1985: 7). 

 

Informasi yang diperoleh pembaca semakin baik jika pembaca mempunyai 

kemampuan yang lebih baik. Dalam memahami latar, tema, dan tokoh dalam 

cerita rakyat Lampung, siswa harus menguasai keterampilan menyimak. 

Menyimak adalah suatu proses. Proses itu sangat rumit dan terbagi pula atas 

beberapa fase. Perlu disadari bahwa setiap fase itu hampir bersamaan terjadinya 

atau lebih cepat terjadinya secara berurutan dalam selang waktu yang relatif 

singkat. Untuk para pelajar bahasa ditingkat pemula, tes kemampuan menyimak 

diarahkan pada kemampuan menangkap kata-kata atau kalimat yang didengarkan, 

yang akan mereka tuangkan dalam bentuk keterampilan menulis. 

 

Ada berbagai pertimbangan dalam menyediakan materi bacaan cerita bagi anak-

anak usia sekolah dasar. Secara umum, penyediaan bahan bacaan harus 

memperhatikan (1) bahasa yang digunakan, (2) penokohan, peristiwa, rangkaian 

cerita, (3) cara penyajian dan gaya penuturan (Aminuddin, 1995: 2). 

 

Ditinjau dari bahasa yang digunakan, pertimbangan mengacu pada penguasaan 

kosakata dan struktur kalimat anak-anak. Kata-kata yang digunakan sebaiknya 

sesuai dengan situasi yang nyata dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan 

anak itu. Bila ada kata-kata yang masih asing bagi anak, sebaiknya guru 

menerangkan dengan gambar atau paparan deskriptif sebagai ilustrasi. 

 

Pemilihan materi pembelajaran perlu memperhatikan hal berikut. Ditinjau dari 

penokohan, pelaku yang ditampilkan harus relatif jelas. Begitu juga motivasi dan 
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peran yang diemban perlu digambarkan secara jelas. Peristiwa yang diceritakan 

harus menunjukkan hubungan sebab akibat secara jelas. Cerita seharusnya lebih 

digambarkan secara hidup dan menarik. Pertimbangan menyangkut cara penyajian 

dan gaya penuturan akan berhubungan dengan pemilihan kata, penggunaan gaya 

bahasa, teknik penggambaran pelaku dan latar. Menurut Farris (1993: 132-133), 

materi pembelajaran cerita adalah cerita yang dekat/akrab dengan kehidupan anak, 

pernah didengar, rangkaian ceritanya mudah diikuti, dan temannya cocok dengan 

usia anak. Cerita yang dipilih hendaknya mengandung pelaku yang dapat 

dipercaya, awal dan akhir suatu cerita harus tetap menarik dan simpulan akhir 

harus dekat dengan anak.  

 

2.3  Latar 

 

2.3.1 Pengertian Latar 

Suatu karya fiksi, harus terjadi pada suatu tempat dan dalam suatu waktu, seperti 

halnya dengan kehidupan ini juga berlangsung dalam ruang dan waktu. Fiksi 

adalah sebuah dunia dalam kata yang di dalamnya terjadi pada kehidupan, yakni 

kehidupan para tokoh dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Jika di dalam fiksi lama 

(klasik) tempat kejadian cerita dan tahun-tahun terjadinya disebutkan secara 

panjang lebar, dan kurang digarap sebagai elemen struktural fiksi yang penting, 

tidak demikiannya dengan fiksi modern. Di dalam fiksi modern, ruang dan waktu 

terjadinya peristiwa digarap oleh pengarang menjadi elemen cerita yang penting, 

yang terjalin erat dengan elemen lainnya, seperti dengan karakter dan plot. Oleh 

karena itu, pembaca fiksi modern hanya mengetahui kapan dan dimana suatu 

cerita terjadi tidaklah cukup. 
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Begitu banyak pendapat berbagai macam pengertian latar menurut para ahli, 

namun semua itu pada dasarnya memiliki inti yang sama. Menurut Suminto 

(1997: 79), latar adalah elemen fiksi yang menunjukkan kepada kita dimana dan 

kapan kejadian-kejadian dalam cerita berlangsung. Ada pula landas tumpu yaitu 

lingkungan tempat peristiwa itu terjadi. Dengan demikian yang termasuk di dalam 

latar ini adalah tempat atau ruang yang dapat diamati, seperti di sebuah desa, di 

kampung, di kampus, dan sebagainya; waktu, hari, tahun, musim, atau periode 

sejarah, seperti di jaman revolusi fiksi, di saat upacara sekaten, di musim kemarau 

yang panjang, dan sebagainya. Demikian juga dengan “kerumunan” (orang), juga 

termasuk bagian dari latar, yakni kerumunan orang sendiri tidak termasuk. 

 

2.3.2 Tipe Latar 

Biasanya latar suatu fiksi dibedakan menjadi dua tipe, yaitu neutural setting ‘latar 

netral’ dan spiritual setting ‘latar spritual’. Perbedaan ini merupakan pembedaan 

teknis karena jarang dijumpai latar yang hanya bersifat netral saja atau yang hanya 

spiritual saja. 

A. Latar netral adalah latar yang hanya latar, tidak memiliki kaitan dengan 

fungsional dengan elemen fiksi lainnya. Latar netral tidak hanya terbatas pada 

fiksi popular saja. Di dalam fiksi yang berpretensi literer pun sering dijumpai 

latar netral.  

B. Latar spiritual adalah latar yang hanya mengumpulkan atau mengisyaratkan 

nilai-nilai tertentu seperti tampak pada pelukisan latar pedesaan karya-karya 

Ahmad Tohari, baik kubah maupun trilogy spritualnya, yang menunjukkan 

bagaimana pranata nilai berlangsung di desa itu.  

(Suminto, 1996: 81-83) 
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2.3.3  Fungsi Latar 

Menurut Suminto (1996 : 83-88), ada beberapa fungsi yang dapat ditempati oleh 

latar yang terdiri atas. 

 

2.3.3.1 Latar sebagai Metafora 

Sejauh ini pembicaraan-pembicaraan tentang latar di atas masih terbatas pada 

masalah penyajian latar sebagaimana adanya. Bahkan, ada yang telah kita sebut 

sebagai latar spiritual tidak secara mendasar melibatkan suatu titik tolak efek-efek 

literal (seperti adanya) yang terkait dengan waktu dan tempat yang mungkin 

dimiliki oleh tokoh dan peristiwa-peristiwa. Dengan kata lain, latar mungkin pula 

mengandung extra-literal elements ’elemen yang di luar ada padanya’. Latar 

sebagai sebagai ungkapan metaforik dan latar spiritual memiliki keterkaitan yang 

sangat erat. Akan tetapi, kedua hal itu tetap tidak sama “Cerita rakyat Lampung” 

dalam kutipan ceritanya bukanlah suatu yang berhubungan langsung dengan 

karakter tokoh. Memang tidak dapat dimungkiri bahwa kondisi internal seorang 

tokoh sangat boleh jadi dapat menciptakan kondisi eksternal.  

 

2.3.3.2 Latar sebagai Atmosfer 

Atmosfer fiksi merupakan suatu hal yang lebih banyak berhubungan dengan apa 

yang disarankan daripada apa yang dinyatakan. Oleh karena itu, sulit bagi kita 

untuk mendefinisikannya. Walaupun tidak memuaskan, atmosfer sering 

disebutkan sebagai udara yang dihirup pembaca takkala memasuki dunia fiksi. 

Hal ini terutama sekali berkaitan dengan sejenis cahaya atau emosional yang 

disarankan terutama oleh latar. Misalnya saja tentang atmosfer atau suasana yang 

berbau kematian, misteri, atau ketakutan terhadap hal itu maka, latar yang dapat 
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membangunnya tentu saja latar yang dapat melukiskan keadaan semacam itu, 

misalnya keadaan dan letak rumah yang dibuat sedemikian rupa sehingga 

memberikan suasana misteri dan maut, di samping deskripsinya tentang bentuk 

atau wujud yang samar-samar terlihat dalam kegelapan. Dengan demikian latar 

akan membawa suatu cahaya emosional tertentu yang dirasakan oleh pembaca. 

 

Fungsi latar sebagai metafora dan fungsinnya sebagai atmosfer berhubungan erat, 

dan terkadang sulit dipisah-pisahkan. 

Dalam kaitannya dengan atmosfer ini perlu dicatat bahwa sangat boleh jadi 

atmosfer tertentu akan bertentangan dengan kondisi internal tokoh, dan mungkin 

pula dalam sebuah cerita akan didapatkan atmosfer-atmosfer yang berlain-lainan. 

Pergantian dari atmosfer yang satu ke lainnya biasanya terjadi secara lembut. 

Pembaca yang teliti dan peka tentu akan menangkapnya. 

 

2.3.3.3 Latar Sebagai Penonjolan 

Seperti halnya tokoh yang akhirnya membentuk fiksi tokohan, alur atau plot yang 

akhirnya membentuk fiksi aluran, latar pun dapat menjadi elemen fiksi yang 

menonjol dan paling penting dalam suatu cerita tertentu atau bahkan bagi 

pengarang tertentu. 

 

Latar menjadi elemen yang begitu ditonjolkan di atas elemen-elemen fiksi 

lainnya. Dengan demikian, pengaruh ruang dan terutama waktu tampak begitu 

jelas terhadap kehidupan tokoh yang tercipta dalam plot. Latar begitu besar 

pengaruhnya pada perkembangan kejiwaan tokoh.  

Penonjolan elemen latar dalam fiksi dapat berupa penonjolan waktu dan dapat 

pula berupa tempat saja. Dalam banyak fiksi, waktu peristiwa tersebut terjadi 
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sangat penting. Karya-karya fiksi yang mendepankan latar ruang atau tempat 

biasanya diklasifikasikan sebagai contoh-contoh fiksi yang mengangkat warna 

lokal atau regionalisme. Pengarang-pengarang yang berasal dari golongan etnik 

tertentu sering berupaya mengamati dan menampilkan sejumlah efek terhadap 

tokoh sebuah latar tempat (geografis) tertentu yang sangat bermakna, baik 

latarnya yang bersifat fiksi-netral yang spiritual (Suminto, 1996: 87-89). 

 

Perhatian yang besar pengarang-pengarang tersebut terhadap apa yang 

dimungkinkan terdapat atau hidup di suatu tempat tertentu berikut sejumlah 

tatanan ambil contoh Lampung dan Sunda bukan berarti suatu penolakan terhadap 

nasionalisme. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan sejumlah contoh: AA Navis 

dengan latar minang, Ahmad Tohari dengan latar jawanya dan Iskandar Syah 

dengan latar lampung. 

Masing-masing pengarang tersebut tentu memiliki perbedaan tertentu walaupun 

misalnya sama-sama berasal dari jawa atau menaruh minat yang tinggi terhadap 

latar jawa, akan tetapi mereka memilki keinginan yang kurang lebih sama untuk 

menyatakan kualitas otentik tempat-tempat tertentu. 

 

Dalam hubungan dengan latar sebagai penonjolah dalam fiksi perlu ditambahkan 

di sini terutama yang menyangkut latar waktu, tentang bagaimana waktu itu 

berlangsung dalam fiksi. Paling tidak dikenalnya tiga istilah yang menunjuk 

waktu dalam fiksi, yakni difus, fragmentarisme, dan kalenderisme. 

 

2.3.4  Unsur Latar 

Unsur latar dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan 

suasana. Ketiga unsur itu walau masing-masing menawarkan permasalahan yang 
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berbeda dan dapat dibicarakan secara sendiri, pada kenyataannya saling berkaitan 

dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Burhan (1996: 227-235). 

 

a. Latar Tempat 

Latar tempat menyaran pada lokasi terjadi peristiwa yang dibicarakan dalam 

sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan mungkin berupa tempat-

tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama 

jelas. 

Untuk dapat mendeskripsikan suatu tempat secara meyakinkan pengarang perlu 

menguasai medan. Pengarang haruslah menguasai situasi geografis lokasi yang 

bersangkutan lengkap dengan karakteristik dan sifat khasnya. Tempat-tempat 

yang berupa desa, jalan, laut, rumah, dan lain-lain tentu memiliki ciri khas yang 

menandainya.  

 

b. Latar Waktu 

Latar waktu berhubungan dengan masalah ”kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa 

yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah ”kapan” tersebut biasanya 

dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitannya atau dapat 

dikaitkan dengan sejarah. Pengetahuan dan persepsi pembaca terhadap waktu 

sejarah itu kemudian dipergunakan untuk mencoba masuk ke dalam suasana 

cerita. Pembaca berupaya memahami dan menikmati cerita berdasarkan acuan 

waktu yang diketahuinya yang berasal dari luar cerita yang bersangkutan. Adanya 

persamaan perkembangan dan atau kesejalanan waktu tersebut juga dimanfaatkan 

untuk mengesani pembaca seolah-olah cerita itu sebagai sungguh-sungguh ada 

dan terjadi. 



 

 

19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Latar Suasana 

Latar suasana atau latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan 

perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam 

karya fiksi. Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai masalah 

dalam lingkup yang cukup kompleks. Ia dapat berupa kebiasaan hidup, adat 

istiadat, tradisi, keyakinan, pandnagan hidup, cara berfikir dan bersikap, dan lain-

lain yang tergolong latar spiritual. Di samping itu, latar suasana juga berhubungan 

dengan status sosial tokoh yang bersangkutan, misalnya rendah, menengah, atau 

atas. 

 

2.4  Tema 

2.4.1  Pengertian Tema 

Tema merupakan salah satu bagian dari unsur intrinsik karya sastra. Tema 

merupakan jalinan peristiwa, jalannya cerita dan bagaimana cerita itu berhasil 

diungkapkan akan memberikan kesan kepada pembaca maksud pengarang dalam 

karyanya. 

 

Sumardjo (1986: 57-58) mengatakan bahwa tema adalah pokok pembicaraan 

dalam sebuah cerita. Mengenai tema, Suroto (1993: 134) mengungkapkan tema 

adalah pokok persoalan yang menjadi bahan pikiran pengarang yang kemudian 

hendak disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya, M.S. Hutagalung (dalam 

Badrun, 1983: 85) mengatakan bahwa tema adalah persoalan yang menduduki 

tempat utama dalam cerita. Semi (1988: 42) memberikan batasan bahwa tema 

adalah suatu gagasan sentral yang menjadi dasar pembicaraan dalam cerita. 
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Ditegaskan kembali oleh Esten (1984: 91) bahwa tema adalah apa yang menjadi 

persoalan di dalam sebuah karya sastra. Sebagai persoalan ia merupakan suatu 

yang netral. Pada hakekatnya, di dalam tema belun ada sikap, belum ada 

kecenderungan untuk memihak, karena itu masalah apa saja dapat dijadikan tema 

di dalam sebuah karya sastra. 

 

Dari beberapa pendapat di atas penulis mengacu pada pendapat Esten (1984: 91) 

yang mengatakan bahwa tema adalah apa yang menjadi persoalan di dalam karya 

sastra. 

 

2.4.2 Jenis Tema 

Sayuti (1997: 122) menemukakan bahwa  tema fiksi umumnya diklasifikasikan 

menjadi lima jenis, yakni tema phisical ’jasmaniah’, tema organic ’moral’, tema 

social ’sosial’, tema egoik ’egoik’, dan tema divine ’ke-Tuhanan’. Tentu, tema 

fiksi masih dapat diklasifikasikan dengan cara seperti ini, misalnya tema sosial 

dan tema modern. Klasifikasi di atas lebih merupakan pembagian yang didasarkan 

pada subjek atau pokok pembicaraan pada fiksi. 

 

Tema jasmaniah merupakan tema yang cenderung berkaitan dengan keadaan 

jasmani seorang manusia. Tema seperti ini terfokus pada kenyataan diri seorang 

manusia sebagai molekul, zat, dan jasad. Oleh karena itu, tema percintaan 

termasuk ke dalam kelompok tema ini. Fiksi-fiksi populer yang banyak 

melibatkan tokoh-tokoh remaja yang sedang mengalami fase “bercinta” 

merupakan contoh fiksi yang cenderung menampilkan tema jasmaniah. 
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Tema organik diterjemahkan sebagai tema tentang ‘moral’ karena kelompok ini 

mencakup hal-hal yang berhubungan dengan moral manusia, yang wujudnya 

tentang hubungan antar manusia, antar pria, dan wanita. 

 

Tema sosial meliputi hal-hal yang berada di luar masalah pribadi, misalnya 

masalah politik, pendidikan, dan propaganda. Tema organik merupakan tema 

yang menyangkut reaksi-reaksi pribadi yang umumnya menentang pengaruh 

sosial.  

 

Tema ke-Tuhanan merupakan tema yang berkaitan dengan kondisi manusia 

sebagai mahluk ciptaan Tuhan. 

Unger dalam Werren dan Wellek (1983:141) membagi permasalahan tema dalam 

karya sastra menjadi lima golongan besar. Pertama, masalah nasib yang 

dimaksudkan di sini adalah hubungan antara kebebasan dan keterpaksaan, 

semangat manusia dan alam. Kedua, masalah keagamaan, termasuk interpretasi 

tentang Tuhan, sikap terhadap dosa dan keselamatan. Ketiga, masalah alam, 

perasaan terhadap alam, juga mitos dan ilmu gaib. Keempat masalah manusia. 

Permasalahan ini menyangkut konsep manusia, hubungan manusia dengan 

kematian dan konsep cinta. Kelima, masalah sosial, yang menyangku konsep 

masyarakat, keluarga, dan negara. 

 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut tentang pembagian jenis tema, penulis 

mengacu pada pendapat Sayuti yang membagi tema menjadi lima jenis, yakni 

tema phisical ’jasmaniah’, tema organic ’moral’, tema social ’sosial’, tema egoik 

’egoik’, dan tema divine ’ke-Tuhanan’. 
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2.4.3 Cara Mengetahui Tema 

Esten (1987: 92) berpendapat bahwa ada dua indikator untuk menentukan tema. 

Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut. 

 Melihat konflik 

Secara kuantitatif, pembaca dapat menyimpulkan tema sebuah cerpen dengan 

melihat persoalan manakah yang banyak menimbulkan konflik atau permasalahan 

pada tokoh yang melahirkan peristiwa-peristiwa. Dari semua konflik yang 

disajikan dilihat persoalan mana yang paling dominan berkuasa dalam cerita 

tersebut. 

 

Interaksi antar karaker sebenarnya tidak perlu menghasilkan konflik. Akan tetapi, 

dalam sebuah cerita khususnya cerita rakyat justru konfliklah yang dapat 

menghidupkan kisah yang disampaikan tokoh dalam kisah cerita yang disajikan. 

Konflik dapat menciptakan ketegangan dan dapat memberikan peranan terbesar 

dalam menimbulkan keingintahuan pembaca. 

 

 Melihat klimaks 

Pada sebuah cerita rakyat, konflik yang disuguhkan kepada pembaca biasanya 

lebih dari satu konflik. Akan tetapi, melalui alur (flot) yang diberikan oleh 

pengarang, pembaca dapat meneliti tema dengan melihat persoalan mana yang 

lebih ditonjolkan dari masalah-masalah yang diberikan oleh pengarang didalam 

ceritanya. Setelah melihat persoalan yang paling banyak menimbulkan konflik, 

penulis menelaah persoalan manakah yang paling banyak konfliknya di dalam 

cerita. Dari hal tersebut penulis dapat menarik kesimpulan untuk melihat klimaks 

dari cerita yang dihadirkan. 
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Dari pendapat tersebut tentang cara menentukan tema, peneliti mengacu pada 

pendapat Esten. Karena menurut peneliti faktor konflik dan klimaks mendukung 

untuk menentukan tema dalam sebuah karya sastra khususnya cerita rakyat. 

 

2.5  Tokoh 

2.5.1  Pengertian Tokoh 

Dalam pembicaraan sebuah fiksi, sering dipergunakan istilah tokoh dan 

penokohan, watak dan perwatakan, karakter dan karekterisasi secara bergantian 

dengan menunjuk pengertian yang hampir sama. Istilah-istilah tersebut, 

sebenarnya, tak menyaran pada pengertian yang tak bersis sama, atau paling tidak 

dalam tulisan ini akan dipergunakan dalam pengertian uang berbeda, walaupun 

memang ada diantaranya yang sinonim. Ada istilah yang pengertiannya menyaran 

pada tokoh cerita, dan pada ”teknik” pengembangannya dalam sebuah cerita. 

 

Tokoh cerita (character), menurut Abrams (dalam Sayuti, 1981: 20), orang-orang 

yang ditampilkan dalam sebuah 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.  

Walaupun tokoh cerita ”hanya’ merupakan tokoh ciptaan pengarang, Ia haruslah 

merupakan tokoh yang hidup secara wajar. Kehidupan tokoh cerita adalah 

kehidupan dalam dunia fiksi, maka ia haruslah bersikap dan bertindak sesuai 

tuntutan cerita dengan perwatakan yang disandangnya. Tokoh cerita hanya 

sebagai orang penyampai pesan, atau bahkan merupakan refleksi fikiran, sikap, 

pendirian, dan keinginan-keinginan pengarang. 
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2.5.2 Perbedaan Tokoh 

Menurut Burhan (1994: 176-190), tokoh-tokoh dalam karya fiksi dapat dibedakan 

berdasarkan sudut pandang dan tinjauan, seorang tokoh dapat saja dikategorikan 

ke dalam beberapa jenis penamaan sekaligus. 

 

a. Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan 

Tokoh yang disebut pertama adalah tokoh utama cerita (central character, main 

character), sedang yang kedua adalah tokoh tambahan (peripheral character). 

Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaanya dalam cerita yang 

bersangkutan. Misalnya tokoh Aku. Dipihak lain, pemunculan tokoh-tokoh 

tambahan dalam keseluruhan cerita lebih sedikit, tidak dipentingkan, dan 

kehadirannya hanya jika ada keterkaitannya dengan tokoh utama, secara langsung 

ataupun tak langsung. Tokoh utama adalah yang dibuat sinopisnya, yaitu dalam 

kegiatan pembuatan sinopis, sedangkan tokoh tambahan biasanya diabaikan.  

 

b. Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis 

Membaca sebuah cerita, pembaca sering mengidentifikasikan diri dengan tokoh-

tokoh tertentu, memberikan simpati dan empati, melihat diri secara emosional 

terhadap tokoh tersebut. Tokoh yang disikapi demikian oleh pembaca disebut 

sebagai tokoh protagonis, sedangkan tokoh antagonis merupakan kebalikan sifat 

yang dimiliki oleh tokoh protagonis. 

Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi yang salah satu jenisnya secara 

populer disebut hero-tokoh, yang merupakan pengejawatan norma-norma dan 

nilai-nilai yang ideal bagi kita. 
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Konplik yang dialami oleh tokoh protagonis tidak hanya yang disebabkan oleh 

tokoh antagonis seorang (beberapa orang) individu yang dapat ditunjuk secara 

jelas. Penyebab konplik yang tak dilakukan seorang tokoh disebut sebagai 

kekuatan antagonistik 

 

c. Tokoh Sederhana dan Tokoh Bulat 

Tokoh sederhana, dalam bentukknya yang asli adalah tokoh yang hanya memiliki 

satu kualitas pribadi tertentu, satu sifat atau watak yang tertentu saja. 

Tokoh bulat. Kompleks, berbeda hanya dengan tokoh sederhana adalah tokoh 

yang memiliki dan diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi 

kepribadian dan jati dirinya. Tokoh bulat lebih menyerupai kehidupan manusia 

yang sesungguhnya, karena di samping memiliki kemungkinan sikap dan 

tindakan, ia juga sering memberikan kejutan. 

 

d. Tokoh Statis dan Tokoh Berkembang 

Tokoh statis adalah tokoh cerita yang secara esensial tidak mengalami perubahan 

atau perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang 

terjadi. 

Tokoh berkembang, dipihak lain, adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan 

dan perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan (dan perubahan) 

peristiwa dan plot yang dikisahkan. 

 

e. Tokoh Tipikal dan Tokoh Netral 

Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap (sekelompok) 

manusia dari kehidupan nyata, tokoh cerita dapat dibedakan kedalam tokoh tipikal 

(typical character) dan tokoh netral (neutral character). Tokoh tipikal adalah 
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tokoh yang hanya sedikit ditampilkan kedalam individualitasnya, dan lebih 

banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau kebangsaanya atau sesuatu yang lain 

yang lebih bersikap mewakili. Tokoh netral, dipihak lain, adalah tokoh cerita yang 

berekstensi demi cerita itu sendiri. Ia benar-benar merupakan tokoh imajiner yang 

hanya hidup dan bereksitensi dalam dunia fiksi. Ia hadir (atau dihadirkan) semata-

mata demi cerita, atau dialah yang sebenarnya yang empunya cerita, pelaku cerita, 

dan yang diceritakan. 

 

2.5.3 Teknik Pelukisan Tokoh 

Suminto (1994: 195-198), secara garis besar teknik pelukisan tokoh dalam suaatu 

karya atau lengkapnya: pelukisan sifat, sikap, watak, tingkah laku, dan berbagai 

hal lain yang berhubungan dengan jati diri tokoh dapat dibedakan ke dalam dua 

cara tahu teknik yaitu. 

a. Teknik Ekspositori 

Teknik ekspositori, yang sering juga disebut sebagai teknik analitis, pelukisan 

tokoh cerita dilakukan dengan pemberian deskripsi, uraian, atau penjelasan secara 

langsung. Tokoh hadir dan dihadirkan oleh pengarang kehadapan pembaca secara 

tidak berbelit-belit, melainkan begitu saja dan langsung disertai deskripsi 

kediriannya,yang mungkin berupa sikap, sifat, watak, tingkah laku, atau bahkan 

juga ciri fiksinya. 

 

b. Teknik Dramatik 

Penampilan tokoh cerita dalan teknik dramatik, artinya mirip dengan yang 

ditampilkan pada drama, ditampilkan secara tak langsung. Artinya, pengarang 

tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan sikap serta tingkah laku tokoh. 
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Kelebihan teknik dramatik yang lain adalah sifatnya yang lebih sesuai dengan 

situasi kehidupan nyata. 

 

c. Catatan Tentang Identifikasi Tokoh 

Usaha pengidentifikasian tokoh secara cermat adalah melalui prinsip-prinsip 

sebagai berikut. 

1. Prinsip Pengulangan 

2. Prinsip Pengumpulan 

3. Prinsip Kemiripan dan Pertentangan 

(Nurgiantoro, 1994:  211-215) 

 

2.6 Cerita Rakyat 

Menurut James (1986: 50), cerita rakyat adalah suatu cerita yang pada dasarnya 

disampaikan secara lisan. oleh masyarakat lazimnya dianggap cerita yang aneh, 

karena tidak sesuai dengan kenyataan hidup sehari-hari. Tetapi pada dekade 80-an 

terakhir, mulai ada keperihatinan para kaum terpelajar di negeri ini untuk 

melestarikan cerita rakyat yang telah lama tersimpan dan tersebar di nusantara. 

 

Cerita rakyat dapat diartikan sebagai  ekspresi budaya suatu masyarakat melalui 

bahasa tutur yang berhubungan langsung dengan berbagai aspek budaya dan 

susunan nilai sosial masyarakat tersebut, dahulu cerita rakyat diwariskan secara 

turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam masyarakat 

tertentu Christiana (http://indonesiatera.com/Memahami-Cerita-Rakyat-Indonesia. 

html/2007).  

Cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan 

diwariskan secara lisan (Depdiknas:2003). 
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Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, penulis mengacu pada 

pendapat James yang berpendapat bahwa cerita rakyat adalah suatu cerita yang 

pada dasarnya disampaikan secara lisan. oleh masyarakat lazimnya dianggap 

cerita yang aneh, karena tidak sesuai dengan kenyataan hidup sehari-hari. 

 

Cerita rakyat dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu: (1) dongeng, (2) 

legenda, dan (3)  mite. Sudah tentu pembagian cerita rakyat ke dalam tiga kategori 

itu hanya merupakan tipe ideal saja, karena dalam kenyataan banyak cerita yang 

mempunyai ciri lebih dari satu kategori sehingga sukar digolongkan ke dalam 

salah satu kategori. Walaupun demikian sebagai alat penganalisisan, 

penggolongan ini tetap penting sekali. 

 

2.6.1  Dongeng 

Dongeng adalah cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi. 

Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, walaupun banyak juga yang 

melukiskan kebenaran, berisikan pelajaran (moral), atau bahkan sindiran (James, 

1986: 83-84). 

 

Dalam pikiran orang dongeng sering dianggap sebagai cerita mengenai peri. 

Dalam kenyataan banyak dongeng yang tidak mengenai peri melainkan isi cerita 

atau plotnya mengenai sesuatu yang wajar. 

a.  Jenis-Jenis Dongeng 

Di dalam buku yang berjudul The Types of the Folktale (1964: 19-20), Anti Aarne 

dan Stith Thompson telah membagi jenis-jenis dongeng ke dalam empat golongan 

besar, yaitu: 

1. Dongeng binatang (Fabel) 
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2. Dongeng biasa  

3. Lelucon dan anekdot  

4. Dongeng berumus  

 

b. Fungsi Dongeng 

William Bascom (1968a: 279-298), telah merumuskan lima macam fungsi 

dongeng, sebagai berikut: 

1. Sebagai sistem proyeksi 

2. Sebagai alat pengesahan pranata dan lembaga kebudayaan 

3. Sebagai alat pendidikan anak (pedogogi) 

4. Sebagai penghibur hati penonton yang sedang lara dan sebagai penyalur 

ketegangan yang ada pada masyarakat 

5. Sebagai kendali masyarakat (social control) atau protes social 

 

2.6.2 Legenda 

Legenda adalah cerita rakyat yang dianggap orang yang empunya cerita sebagai 

suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi, legenda bersifat sekuler 

(keduniawian), terjadinya pada masa yang belum begitu lampau, dan bertempat di 

dunia seperti yang kita kenal sekarang  (James, 1982: 66). 

Legenda sering kali dipandang sebagai “sejarah” kolektif, walaupun  ”sejarah” itu 

karena tidak tertulis telah mengalami distorsi, sehingga seringkali dapat jauh 

berbeda dengan kisah aslinya.  

Jika ada suatu cerita sekaligus mempunyai ciri-ciri mite dan legenda, maka kita 

harus mempertimbangkan ciri mana yang lebih berat. Jika ciri legenda lebih berat, 

maka kita golongkan cerita itu ke dalam legenda, dan demikian pula sebaliknya. 
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Menurut James (1982: 67-82), menggolongkan legenda menjadi empat kelompok 

yakni:  

(1) legenda keagamaan 

 (2) legenda alam gaib 

 (3) legenda perseorangan  

 (4) legenda setempat. 


