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Penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah, bagaimana tingkat 

pemahaman siswa terhadap struktur cerita pendek Kenang-Kenangan Seorang 

Wanita Pemalu karya W.S. Rendra. Tujuan penelitian adalah untuk 

mendeskripsikan tingkat pemahaman siswa terhadap struktur cerita pendek 

Kenang-Kenangan Seorang Wanita Pemalu karya W.S. Rendra oleh siswa kelas 

XI SMA N 1 Pringsewu tahun pelajaran 2017/2018. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yakni penelitian 

kuantitatif sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai 

dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan 

hasilnya. Sumber data dalam penelitian ini berupa teks cerita pendek Kenang-

Kenangan Seorang Wanita Pemalu karya W.S. Rendra yang terangkum dalam 

kumpulan cerita pendek  Kenang-Kenangan Seorang Wanita Pemalu karya W.S. 

Rendra. Selanjutnya, peneliti memberikan tes berupa soal yang terdiri dari 40 

KELAS XI DI SMA N 1 PRINGSEWU TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
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soal. Soal yang digunakan untuk tes, yaitu kategori tema dan masalah, sebanyak 6 

soal, kategori fakta cerita sebanyak 17 soal, dan kategori sarana cerita sebanyak 

tujuh belas soal. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis statistik. 

 

Tingkat pemahaman siswa terhadap struktur cerita pendek  Kenang-Kenangan 

Seorang Wanita Pemalu  karya W.S. Rendra, yakni memiliki nilai rata-rata 72,40 

dan secara umum dikategorikan sedang. Selain itu, pemahamannya dapat 

dinyatakan siswa mengetahui dan menghubungkan kejadian-kejadian dalam 

cerita. Secara khusus dapat dirinci (1) terdapat 10 siswa yang memiliki nilai rata-

rata 78 dan termasuk kategori sangat baik. (2) terdapat 13 siswa yang memiliki 

nilai rata-rata 69, 23 dan termasuk kategori sedang. (3) terdapat 1 siswa yang 

memiliki nilai 57,5 dan termasuk kategori kurang. 

 

Kata kunci: Cerita Pendek, Struktur Cerita pendek, W.S. Rendra. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Cerita pendek adalah cerita yang membatasi diri dalam membahas salah satu 

unsur fiksi dalam aspeknya yang terkecil. Kependekan sebuah cerita pendek 

bukan karena bentuknya jauh lebih pendek dari novel, tetapi karena aspek 

masalahnya yang sangat dibatasi. Dengan pembatasan ini maka sebuah masalah 

akan tergambarkan jauh lebih jelas dan jauh lebih mengesankan bagi pembaca. 

Kesan yang ditinggalkan oleh sebuah cerita pendek harus tajam dan dalam 

sehingga sekali membacanya kita tak akan mudah lupa. Kalau sebuah cerita 

pendek menggambarkan watak pelit seorang tokoh, misalnya, pengarang harus 

menceritakannya secara ringkas, cermat, memilh adegan yang sangat penting saja, 

sehingga sifat kepelitan itu muncul dengan jelas, jernih dan tajam. Inilah sebabnya 

sifat seleksi amat penting dalam cerita pendek. Segala sesuatu harus diseleksi 

secara cermat sehingga titik yang dituju cerita pendek menjadi terfokus benar 

(Sumardjo, 1983: 69). 

 

Sebuah karya sastra sebagai suatu rekaan pada hakikatnya adalah struktur. 

Struktur ini dibina oleh unsur-unsur karya sastra sehingga sastra itu sendiri 

merupakan suatu binaan yang organik. Maksudnya, fungsi unsur-unsurnya saling  

mendukung satu sama lain. Struktur cerita pendek menurut Stanton ( 1985: 16) 
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dinyatakan dengan wujud tema dan masalah, fakta cerita, dan sarana cerita. Pada 

prinsipnya tema disebut juga sebagia ide sentral atau makna sentral suatu cerita. 

Tema merupakan jiwa cerita itu (Stanton dalam dalam Pradopo, 1985: 16). Pada 

umumnya pembicaraan tema sudah mencakup masalah sekaligus, meskipun 

seringkali antara keduanya sulit dipisahkan secara tajam. Dalam penghayatan 

suatu cerita rekaan, tidak jarang pembaca bertemu dengan kadar yang berbeda. 

Masalah yang benar-benar menonjol dan mendominasi persoalan dalam suatu 

cerkan itulah yang disebut tema utama ( Pradopo, 1985: 16). 

 

Fakta cerita juga disebut sebagai struktur faktual yang meliputi alur, penokohan, 

dan latar. Secara sederhana, alur dapat didefinisikan sebagai sebuah rangakaian 

cerita dalam cerkan yang menunnukan sebab akibat. Jadi rangakaian cerita itu 

merupakan suatu susunan yang membentuk kesatuan yang utuh. Penokohan ialah 

perwatakan yang digambarkan oleh tokoh dalam suatu cerkan. Pada dasarnya 

tokoh dibagi menjadi dua jenis, yaitu tokoh utama atau tokoh sentral dan tokoh 

bawahan (Stanton dalam Pradopo, 1985: 19). Dalam sebuah cerkan, latar dapat 

dikategorikan menjadi latar sosial, latar geografis atau tempat, dan latar waktu 

atau histors (Abrams dalam Pradopo, 1985: 21).  Latar sosial menyangkut status 

seorang tokoh di dalam kehidupan sosial. Latar tempat berhubungan dengan 

masalah tempat suatu cerita terjadi. Latar waktu (historis) selalu berkaitan dengan 

saat berlangsunya cerita ( Pradopo, 1985: 21-22). 

 

Sarana cerita adalah cara-cara pengarang memilih dan mengatur butir-butir cerita 

sehingga tercipta bentuk-bentuk yang sanggup mendukung makna. Dengan 

demikian, tujuan penggunaan sarana cerita itu ialah agar pembaca mampu melihat 
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fakta cerita melalui kaca mata pengarang, sarana cerita pada dasarnya merangkum 

judul, pusat pengisahan, simbol, ironi, humor, suasana, dan gaya. Anggapan orang 

terhadap judul suatu cerita adalah selalu relevan dengan karya sastra secara 

keseluruhan. Kesesuaian antara judul dengan masalah pada umumnya merupakan 

gejala dan siakap pada bentuk cerpen. Dengan kata lain, judul suatu cerita 

biasanya memberikan gambaran akan makna suatu cerita ( Stanton dalam 

Pradopo, 1985: 23). Pusat pengisahan ialah sudut pandang, posisi pengarang 

dalam sebuah karya sastra. Simbol dalam suatu karya sastra digunakan tidak 

hanya pada objek yang kelihatan saja, tetapi juga sampai pada yang tak terlihat. 

Simbol yang digunakan dalam sastra ialah simbol yang berkaitan dengan bahasa. 

Ironi ialah menyembunyikan atau pada pembicaraan sehari-hari ironi berarti 

sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dimaksud dan diharapkan (Stanton 

dalam Pradopo, 1985: 26). Dalam dunia sastra, humor adalah salah satu sarana 

cerita yang dapat berwujud kata, frase, bentuk lahir dan sikap tokoh, atau suasana 

cerita yang lucu dan menimbulkan tawa.  Suasana dan gaya adalah dua anasir 

yang juga turut menentukan berhasil atau tidaknya suatu cerita.  Gaya adalah cara 

pengarang menggunakan bahasa sedangan suasana ialah pada keadaan yang 

bagaimana seharusnya pengarang menggunakan pilihan diksi atau bahasa yang 

sesuai ( Pradopo, 1985: 27-28). 

 

Di atas sudah dijelaskan struktur cerita pendek, di dalam pembelajaran sastra 

khususnya cerita pendek merupakan salah satu bahan ajar dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia di sekolah. Cerita pendek merupakan salah satu jenis karya 

sastra prosa fiksi yang diajarkan di sekolah, khususnya kelas XI. Hal ini dapat 

dilihat dalam kurikulum 2013 revisi 2016 dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.8 
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Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang 

dibaca. Dalam materi ini siswa diharapkan menentukan unsur intrinsik, ekstrinsik, 

dan nilai-nilai dalam cerpen serta menerapkan nilai-nilaidalam cerpen ke dalam 

kehidupan sehari-hari, untuk mampu mencapai KD 3.8 siswa harus memahami 

struktur cerita pendek yang terdiri atas tema dan masalah; fakta cerita; dan sarana 

cerita. Struktur cerita pendek yang meliputi tema dan masalah, fakta cerita, dan 

sarana cerita memuat unsur instrinsik dan siswa dapat mengambil nilai-nilai 

kehidupan dalam cerpen yang disajikan, setelah membaca dan memahami cerpen. 

Pembelajaran sastra dengan menggunakan bahan ajar cerita pendek memberikan 

keuntungan praktis dalam penyajiannya. Hal ini dimungkinkan karena keuntungan 

cerita  pendek, yaitu kesederhanaan ceritanya serta penyajian persoalan yang 

bersifat tunggal. 

 

Dengan demikian, pembahasannya pun dapat diselesaikan dalam satu kali tatap 

muka.Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra berbentuk prosa yang 

sangat populer di kalangan masyarakat, karena jalan ceritanya jauh lebih pendek 

jika dibandingkan dengan bentuk prosa lainnya seperti roman dannovel.Perbedaan 

cerita pendek dengan novel sebenarnya terdapat pada lingkupan masalah yang 

disajikan. Novel yang menyajikan kehidupan seorang tokoh secara terperinci, 

sedangkan cerita pendek hanya menyajikan sebagian dari kehidupan tokoh 

tersebut. Oleh sebab itu, jika dilihat dari segi kuantitasnya, cerita pendek itu lebih 

kecil daripadanovel dan roman.Cerita pendek merupakan variasi bacaan yang 

diharapkan mampu menarik minat siswa karena kisahnya singkat sehingga tidak 

menyita waktu dan membuat jenuh saat membacanya. Cerita pendek merupakan 

salah satu bentuk karya sastra yang dituliskan berdasarkan fakta sosial. Cerita 
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pendek memiliki stuktur yang sama dengan roman dan novel, yakni 

memilikitema, fakta, dan sarana cerita. Adapun, cerita pendek hanya menyajikan 

sebagian dari kehidupan seorang tokoh, sehingga masalah yang dikaji hanya 

terpusat pada tokoh sentral saja. Begitu juga fakta- fakta yang disajikan dalam 

cerita hanya seperlunya yang sesuai dengan kebutuhan isi cerita. Keutuhan bentuk 

penyajian cerita pendek tidak menuntut waktu lama untuk seorang pembaca 

menikmati ceritanya. Tepat kiranya bila William Henry Hudson (dalam Pradopo, 

1985: 1)mengatakan bahwa cerita pendek adalah cerita yang selesai dibaca dalam 

sekali duduk. Artinya cerita pendek tidak menuntut waktu lama untuk 

membacanya.Cara memahami cerita pendek lebih mudah dibandingkan dengan 

memahami novel. Dilihat dari segi penyajian, cerita pendek lebih singkat 

dibandingkan novel. Memahami cerita pendek, pembaca tidak cukup sekali 

membaca bahan bacaanya, melainkan berkali-kali, agar dapat memahami isi yang 

terkandung dalam cerita tersebut. 

 

Cara memahami cerita pendek, hendaknya terlebih dahulu membaca cerita pendek 

itu dengan cermat dan pembaca hendaknya menguasai unsur-unsur apa saja dalam 

cerita pendek, sehingga pembaca lebih mudah mengetahui isi dan makna yang 

terkandung dalam cerita pendek tersebut. Jika dirasa belum sambung dengan jalan 

cerita disarankan membaca cerita pendek tidak hanya sekali, supaya pembaca 

benar-benar memahami isi cerita pendek tersebut.  

 

Sebuah karya sastra sebagai suatu rekaan pada hakikatnya adalah suatu struktur. 

Struktur ini dibina oleh unsur-unsur karya sastra sehingga karya sastra itu sendiri 

merupakan suatu binaan yang organik. Maksudnya, fungsi unsur-unsurnya saling 
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mendukung satu sama lain. Unsur-unsur ini oleh Staton (dalam Pradopo, 1985: 

16)dinyatakan dengan wujud tema dan masalah, fakta cerita, dan sarana 

cerita.Cara memahami struktur cerita pendek yang terdiri atas tema dan masalah, 

fakta cerita, dan sarana cerita, yaitu pembaca harus cermat dan mengetahui isi dari 

tiap-tiap peristiwa yang terjadi, dengan demikian pembaca akan lebih mudah 

mengetahui unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam cerita.Tidak semua 

unsur-unsur terdapat dalam sebuah cerita pendek yang kita baca. Oleh sebab itu, 

pembaca hendaknya membaca dengan tekun dan menguasai unsur-unsur  cerita 

pendek, agar pembaca lebih memahami isi dan makna yang terkandung dalam 

ceritatersebut.Selain itu, dengan memahami struktur cerita pendek juga bertujuan 

agar pembaca dapat menikmati jalan ceritanya serta ikut merasakan apa yang 

terjadi dalam cerita. Memahami dan menikmati isi suatu cerita, pembaca dapat 

merasa terhibur dengan apa yang dibaca. Selain terhibur, pembaca juga merasakan 

manfaat lain dari memahami struktur cerita pendek, yakni pembaca memperluas 

pengetahuan dan pengalamannya yang berkaitan dengan isi cerita yangdibacanya. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan, bahwa pembaca dikatakan 

telah memahami cerita pendek, jika pembaca telah mengetahui isi dari 

keseluruhan cerita (tema dan masalah, fakta cerita, dan sarana cerita) yang 

terkandung dalam cerita, pembaca menikmati bacaannya dan ikut hanyut dengan 

jalan cerita yang disajikan penulis, pembaca mampu mengambil pembelajaran 

atau hikmah dari cerita pendek tersebut, dan pembaca mampumengungkapkan 

kembali isi ceritatersebut.Pada penelitian ini, peneliti memilih cerita pendek yang 

berjudul Kenang-kenangan Seorang Wanita Pemalukarya W.S Rendra yang 

terangkum dalam 13 kumpulan Cerpen Kenang-kenangan Seorang Wanita 
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Pemalu terbitan Bentang cetakan pertama tahun 2017. Cerita pendek yang 

berjudul Kenang-kenangan Seorang Wanita Pemalu adalah salah satu karya 

terbaik W.S Rendra, ia adalah penyair besar, aktor panggung, dan cerpenis andal. 

Cerita pendek yang berjudul Kenang-kenangan Seorang Wanita Pemalu berisi 

informasi kehidupan yang penuh dengan drama percintaan dan persahabatan, 

sehingga dapat menarik para siswa untuk membaca dan memahami isi ceritanya 

khususnya siswa SMA. 

 

Peneliti tertarik akan cerita pendekKenang-kenangan Seorang Wanita Pemalu 

karena terdapat banyak dialog yang ringan, alur ceritanya sorot balik yaitu 

menceritakan masa sekarang dan masa lampau yang sudah terjadi. Bahasa yang 

digunakan dalam cerita pendek yang berjudul Kenang-Kenangan Seorang Wanita 

Pemalumenggunakan majas yang ringan,sehingga cerpen tersebut tidak terlalu 

sulit dipahami. Pilihan diksinya mendukung suasana yang terjadi dalam konflik 

antar tokoh sehingga menarik untuk dibaca oleh pembaca umum dan khususnya 

untuk kalangan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Cerita pendek ini juga 

mengandung nilai-nilai kebaikan dan nilai- nilai moral yang dapat dijadikan 

cerminan para siswa agar mengetahui perbuatan yang baik dan moral yang baik 

maupun yang tidak baik bagidirinya. 

 

Penelitian sebelumnya mengenai pemahaman struktur cerita pendek pernah 

dilakukan oleh Mira Salviani (2015) dengan judul ―Pemahaman Struktur Cerita 

Pendek Kupu-Kupu Ibu Karya Komang Ira Puspitaningsih oleh Siswa Kelas VII 

SMP Dwi Warna Panjang Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015‖. Hasil 

penelitan Mira menyimpulkan  tingkat pemahaman siswa terhadap struktur cerita 
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pendek ―Kupu-Kupu Ibu” karya Komang Ira Puspitaningsih, yakni memiliki nilai 

rata-rata 66,39 yaitu dari 25 siswa dapat disimpulkan bahwa siswa sudah 

memeroleh pemahaman struktur cerita pendek dan dapat dikategorikan cukup. 

Selain itu, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa mampu mengetahui, 

memahami, dan menghubungkan kejadian-kejadian atau membedakan pokok-

pokok permasalahanyang terkandung dalam struktur cerita pendek Kupu-Kupu 

Ibu. 

 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah cepen 

yang disajikan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa berbeda, tidak dari 

buku cetak siswa melainkan pilihan dari peneliti. Subjek yang diambil berbeda 

bukan siswa SMP melainkan siswa SMA. Sekolah yang dipilih peneliti 

sebelumnya ialah SMP Dwi Warna Panjang Bandar Lampung yang disebutkan 

oleh peneliti sebelumnya bahwa minat baca siswa kurang berbeda dengan siswa 

SMA N 1 Pringsewu yang mempunyai Goodwill SPJ (Sekolah Para Juara). 

 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tri Wahyuni (2015) dengan judul skripsi ― 

Pembelajaran Menulis Cerita Pendek Pada Siswa Kelas VII 1 SMP Global 

Madani Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015‖. Hasil penelitian Tri 

menyimpulkan bahasa pengantar pembuka dan penutup yang digunakan dalam 

proses pembelajaran menuliscerita pendek pada siswa kelas VII 1 SMP Global 

Madani Bandar Lampung adalah bahasa Inggris. 

 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah proses 

dan hasil penelitian. Penelitian ini mengkaji pemahaman siswa terhadap struktur 

cerita pendek dan tingkat pemahaman siswa terhadap cerita pendek, sedangkan 
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penelitian sebelumnya, yaitu pembelajaran menulis cerita pendek di SMP dan 

mengamati bagaimana proses pembelajaran serta penilaian dalam menulis cerita 

pendek. 

 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Teguh (2010) dengan judul 

―Pembelajaran Menulis Cerita Pendek Siswa Kelas VII Berdasarkan Kurikulum 

2013 SMPN 1 Tumijajar Tulang Bawang Barat Tahun Pelajaran 2013/2014‖. 

Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pembelajaran menulis cerpen 

pada siswa kelas VII.E SMP Negeri 1 Tumijajar sudah dapat dikategorikan 

berhasil dengan indikator siswa mampu mendiskusikan unsur intrinsik dan 

ekstrinsik pada cerita pendek dan mampu menulis cerita pendek.  

 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah proses 

dan hasil penelitiannya. Penelitian ini mengkaji pemahaman siswa terhadap 

struktur cerita pendek dan tingkat pemahaman siswa terhadap cerita pendek di 

SMA, sedangkan penelitian sebelumnya yaitu pembelajaran menulis cerita pendek 

di SMP dan mengamati bagaimana proses pembelajaran serta penilaian dalam 

menulis cerita pendek. 

 

Berdasarkan pertimbangan di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan karena 

penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian, 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi lain untuk melakukan penelitian 

mengenai pemahaman struktur cerita pendek dan menjadi penelitian lanjutan dari 

penelitian sebelumnya yang serupa. Penelitian ini mengkaji tingkat pemahaman 

cerita pendek oleh siswa, untuk mengukur tingkat pemahaman struktur cerita 

pendek oleh siswa yang dilakukan peneliti ialah memberikan soal pilihan 
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berganda dengan jumlah 40 soal tentang struktur cerita pendek.  Peneliti memilih 

SMAN 1 Pringsewu sebagai tempat penelitian ialah sekolah tersebut adalah salah 

satu sekolah negri yang ada di Pringsewu.Sekolah ini terkenal dengan Goodwill 

SPJ (Sekolah Para Juara) sehingga peneliti tertarik dengan kualitas belajar di kelas 

para siswa SMA N 1 Pringsewu khususnya siswa kelas XI. 

 

Peneliti akan meguji pemahaman para siswa SMA N 1 Pringsewu khususnya 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi struktur teks cerita pendek. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa penting meneliti Pemahaman Struktur 

Cerita Pendek Kenang-Kenangan Seorang Wanita PemaluKarya W.S Rendra 

Oleh Siswa Kelas XI di SMA N 1 Pringsewu Tahun  Pelajaran 2017/2018. 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti merumuskan 

masalahnya sebagai berikut.  

Bagaimanakah tingkat pemahaman struktur cerita pendek Kenang-Kenangan 

Seorang Wanita PemaluKarya W.S. Rendra oleh siswa Kelas XI di SMA N 1 

Pringsewu Tahun  Pelajaran 2017/2018. Rumusan masalah ini dapat dirinci 

menjadi beberapa pertanyaan di bawah ini. 

1. Bagaimanakah tingkat pemahaman  tema dan masalah Kenang-Kenangan 

Seorang Wanita PemaluKarya W.S Rendra oleh siswa Kelas XI di SMA N 1 

Pringsewu Tahun  Pelajaran 2017/2018. 

2. Bagaimanakah tingkat pemahaman fakta cerita Kenang-Kenangan Seorang 

Wanita PemaluKarya W.S Rendra oleh siswa Kelas XI di SMA N 1 Pringsewu 

Tahun  Pelajaran 2017/2018. 



11 

 

3. Bagaimanakah tingkat pemahaman  sarana cerita Kenang-Kenangan Seorang 

Wanita PemaluKarya W.S Rendra oleh siswa Kelas XI di SMA N 1 Pringsewu 

Tahun  Pelajaran 2017/2018. 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan tingkat pemahaman struktur cerita pendek 

Kenang-Kenangan Seorang Wanita PemaluKarya W.S Rendra oleh siswa Kelas 

XI di SMA N 1 Pringsewu Tahun  Pelajaran 2018/2019. Rincian tujuan penelitian 

ini untuk mendeskripsikannya sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan tingkat pemahaman  tema dan masalah Kenang-Kenangan 

Seorang Wanita PemaluKarya W.S Rendra oleh siswa Kelas XI di SMA N 1 

Pringsewu Tahun  Pelajaran 2017/2018; 

2. Mendeskripsikan tingkat pemahaman  fakta cerita Kenang-Kenangan Seorang 

Wanita PemaluKarya W.S Rendra oleh siswa Kelas XI di SMA N 1 Pringsewu 

Tahun  Pelajaran 2017/2018; 

3. Mendeskripsikan pemahaman sarana cerita Kenang-Kenangan Seorang Wanita 

PemaluKarya W.S Rendra oleh siswa Kelas XI di SMA N 1 Pringsewu Tahun  

Pelajaran 2017/2018. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai 

pemahaman struktur cerita pendek Kenang-Kenangan Seorang Wanita 

PemaluKarya W.S Rendra. 
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2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah informasi atau referensi untuk 

melakukan penelitian mengenai pemahaman struktur cerita pendek.  

3. Bagi Guru Bahasa Indonesia, dapat menjadi referensi dalam melaksanakan 

pembelajaran memahami teks cerita pendek. 

4. Bagi siswa, dapat mengetahui struktur cerita pendek Kenang-Kenangan 

Seorang Wanita Pemalu karya W.S. Rendra. 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah cerita pendek yang berjudul“Kenang-

kenangan Seorang Wanita Pemalu” Karya W.S Rendra. Secara substansial 

lingkup yang dikaji adalah sebagai berikut. 

1.Subjek Penelitian 

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 

1 Pringsewu. 

2. Objek Penelitian 

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah teks cerpen Kenang-kenangan 

Seorang Wanita Pemalu Karya W.S Rendra dan Pemahaman struktur cerpen 

(tema dan masalah, fakta cerita, dan sarana cerita). 

3. Tempat Penelitian 

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Pringsewu. 

4. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada semester genap tahun pelajaran  2017/2018. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Struktur Cerita Pendek 

Cerita pendek merupakan sebuah karya sastra yang memiliki struktur. Struktur 

cerita pendek dibina oleh unsur-unsur pembangun. Unsur-unsur tersebut saling 

mendukung satu sama lainnya. Menurut Staton (dalam Pradopo dkk., 1985: 17) 

unsur-unsur tersebut sebagai berikut. 

1) tema danmasalah, 

2) fakta cerita,dan 

3) saranacerita. 

 

1. Tema danMasalah 

Ciri khas cerita pendek ialah hal atau peristiwa yang dituturkan itu selalu 

menyangkut manusia dengan segala perilaku dan persoalan-persoalannya. Cerita 

pendek selalu berurusan dengan manusia. Manusia memang diciptakan Tuhan 

sebagai makhluk berfikir dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia 

tidak pernah lepas dari persoalan-persoalan dirinya, sedangkan sebagai makhluk 

sosial manusia tidak pernah luput dari penturan konflik dengan manusia lain di 

luar dirinya. Persoalan ini merupakan sumber inspirasi yang tak ada kering-

keringnya bagi sang pengarang.  
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Tidak semua persoalan mendapat tempat di hati pengarang. Persoalan yang telah 

berhasil menduduki tempat khas dalam pemikiran pengarang, itulah tema 

(Oemarjati dalam Sutawijaya, 1996 : 3). 

 

Tema merupakan ide pokok dari suatu cerita. Melalui tema, pengarang 

menyampaikan ide atau gagasan supaya pembaca memahami cerita yang 

ditulisnya. Tema merupakan makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Selain itu, 

ada  banyak  makna   yang  dikandung  dan  ditawarkan  oleh  cerita  itu,maka 

masalahnya adalah makna khusus yang mana yang dapat dinyatakan sebagai tema 

(Staton dalam Nurgiantoro, 2007: 67).Tema dirumuskan sebagai ―generalisasi, 

dinyatakan atau disarankan, yang terletak di belakang penceritaan situasi yang 

spesifik yang melibatkan individu-individu yang spesifik‖ (Jaffe dalam Pradopo 

dkk., 1985: 30). Tema inilah yang kemudian menjadi ide pusat dan tujuan pokok 

(Stanton dalam Pradopo dkk., 1985: 30). 

 

Makna cerita dalam sebuah karya fiksi bisa lebih dari satu. Hal tersebut, 

menyebabkan sulitnya menentukan tema pokok cerita atau tema mayor (artinya: 

makna pokok cerita yang menjadi dasar atau gagasan umum karya)  

(Nurgiyantoro, 2007: 82-83). Makna pokok cerita tersirat dalam sebagian besar 

dalam keseluruhan cerita, sedangkan makna tambahan yang terdapat di dalamnya 

disebut tema tambahan atau tema minor. Penafsiran terhadapnya harus dilakukan 

berdasarkan fakta-fakta yang ada secara keseluruhan membangun suatucerita. 

 

Tema yang terdapat dalam cerita pendek Anak Ayah karya Agus Noor adalah 

keegoisan ayah. Hal ini tergambar dalam cerita bahwa tokoh aku selalu didoktrin 

oleh ayahnya agar menjadi seorang bajingan.  
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Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut ini. 

―Hanya bajingan yang punya masa depan. Jangan kamu percayai apa pun 

yang dikatakan ibumu. Itu akan membuatmu cengeng. Cuh! Orang 

cengeng tak akan pernah bisa jadi bajingan yang baik. di dunia 

iniyangbegini culas, orang lembek hanya akan ditindas dan  dilindas. Ingat 

itu! Kamu mesti liat, licik, nekat. Jangan cuma manggut-manggut buyung. 

Sekali lagi dengar kata ayah: semua orang tak lebih bajingan, dan bajingan 

hanya bisa dilawan oleh bajingan. ―Huek. Ayah muntah. Kepalanya yang 

besar lunglai. Tapi ayah terus nyerocos.(Noor dalam Suyanto, 2012: 63). 

 

―Karenanya, hanya ini nasehat ayah: Pertama kamu mesti jadi bajingan 

besar. Kedua, kamu juga mesti jadi bajingan. Ketiga, tetap sebagai 

bajingan...‖ (Noor dalam Suyanto, 2012: 63). 

 

 

Tema dalam sebua cerita pendek dapat disimpulkan ialah Tema merupakan ide 

pokok dari suatu cerita. Melalui tema, pengarang menyampaikan ide atau gagasan 

supaya pembaca memahami makna cerita yang ditulisnya. 

 

Masalah atau pokok permasalahan (subject matter) yang merupakan suatu hal 

(permasalahan hidup dan kehidupan) yang diangkat ke dalam cerita sebuah karya 

fiksi (Nurgiantoro, 2007: 98). Permasalah yang terkadang dihadapi manusia, 

misalnya permasalahan hubungan antar manusia, sosial, hubungan manusia 

dengan Tuhan, dengan lingkungan, dengan diri sendiri, dan sebagainya. Oleh 

sebab itu, pemilihan pokok permasalah yang terdapat dalam sebuah cerita ada 

kaitannya dengan pemilihan tema. Paling tidak, terdapat kesesuaian antara 

pemilihan keduanya, dan hal yang demikian akan mempermudah pembaca untuk 

memahaminya. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dalam karya sastra khususnya cerita pendek, pada 

dasarnya merupakan hasil kajian pengarang terhadap apa yang dirasakan dan 

dilihat dalam kehidupan nyata manusia. Oleh karena itu, masalah yang 
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diungkapkan melalui karya sastra berkisar di antara kehidupan manusia sehari- 

hari. Selanjutnya, masalah yang terdapat dalam cerita pendek Anak Ayah karya 

Agus Noor adalah hubungan antar manusia. Hal ini tergambar dalam cerita bahwa 

antara tokoh aku dan tokoh ayah yang selalu mengingankan anaknya menjadi 

seorang bajingan. 

 

2. Fakta Cerita 

Fakta cerita disebut juga sebagai struktur faktual atau tingkat faktual. Fakta cerita 

meliputi alur, penokohan, dan latar (Pradopo dkk., 1985: 17). Fakta cerita 

merupakan hal-hal yang akan diuraikan di dalam sebuah karya fiksi. Fakta cerita 

dalam karya fiski meliputi alur, tokoh, dan latar. Sesuatu hal yang akan diuraikan 

dapat dirangkai dalam susunan peristiwa dalam kerangka unsur alur, tokoh, dan 

latar. Aspek-aspek yang berhubungan dengan fakta cerita inilah yang akan 

diuraikan dalam bagian ini. 

 

1. Alur 

Alur merupakan rangkain peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita (Stanton, 2007: 

27). Pendapat lain mengungkapkan alurialah cerminan atau perjalanan tingkah 

laku para tokoh dalam bertindak, berpikir, dan bersikap dalam menghadapi 

berbagai masalah kehidupan (Nurgiyantoro, 2007: 114). Selain itu, alur 

merupakan sebuah rangkaian  jalannya  cerita  yang  menunjukkan  adanya  

hubungan  sebab  dan akibat (Suyanto, 2012: 49-50). Oleh sebab itu, alur 

merupakan rangkaian peristiwa yang berlangsung secara keseluruhan. Bentuk alur 

terbagi menjadi dua macam, yaitu alur lurus dan sorot balik. Alur lurus berarti 

suatu peristiwa yang disusun dengan model pembeberan kisah: awal-tengah-akhir, 
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yang mewujudkan dengan eksposisi-komplikasi-klimaks-peleraian-penyelesaian 

(Abrams dalam Pradopo dkk., 1985: 17). 

Suatu cerkan (cerita rekaan) disebut beralur sorot balik apabila cerkan itu tidak 

disusun dalam sistem berurutan, melainkan dengan menggunakan sistem yang 

lain. Bila cerkan menggunakan pola alur, maka dapat digambarkan dengan 

diagram A-B-C-D-E...Z, sedangkan pola alur sorot balik menggunakan pola 

rangkaian tengah-awal-akhir, atau akhir-awal-tengah, dan sebagainya.Bagian awal 

sebuah cerita biasanya disebut sebagai tahap perkenalan, tahap perkenalan pada 

umumnya berisi sejumlah infomasi penting yang berkaitan dengan berbagai hal 

yang akan dikisahkan pada tahap-tahap berikutnya (Nurgiyantoro, 2007: 142). 

Bagian tengah cerita disebut sebagai tahappertikaian,menampilkanpertentangan   

dan   konflik   yang   sudah  mulai dimunculkan pada tahap sebelumnya, menjadi 

semakin meningkat, semakin menegangkan (Nurgiyantoro, 2007: 145).Bagian 

akhir cerita disebut sebagai tahap peleraian, menampilkan adegan tertentu sebagai 

akibat klimaks (Nurgiyantoro, 2007: 145). 

 

Misalnya, alur yang terdapat dalam cerita pendek Anak Ayah karya Agus Noor 

adalah alur maju. Hal ini dapat dilihat dari pendeskripsian rangkaian peristiwa 

berikut ini. 

a. Berawal dari kelahiran tokoh. Ayah bahagia karena anaknya laki-laki, bukan 

perempuan. Haram bagi ayah punya anak perempuan. Anak- anak permpuan 

yang pernah lahir sebelumya, menurut kasak-kusuk tetangga tokoh aku, 

dikubur hidup-hidup oleh ayahnya (Suyanto, 2012: 70). 

b. Ayahnya mulai membentuk tokoh aku menjadi bajingan seperti yang selama 

ini dicita-citakan dirinya yang juga bajingan. Bentukan itu dilakukan dengan 
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kata-kata yang menuntut anaknya jadi  bajingan.  Juga dengan perilaku 

buruknya. Perilaku buruk ayahnya yang dilihat tokoh Aku, misalnya: selama 

berbicara pada tokoh aku, ayahnya yang sedang mabuk, muntah. Yang keluar 

dari muntahannya adalah bagkai tikus, lintah yang baunya busuk luar biasa. 

Ayahnya juga mempertontonkan sikap kejam ke pada ibu tokoh Aku dengan 

memerintahkan ibunya membersihkan muntahan tokoh Ayah dengan 

lidahnya. Ayahnya yang dalam pandangan tokoh Aku raksasa, sering 

membawa tokoh Aku menyusuk kegelapan menghabiskan malam di 

pekuburan (Suyanto, 2012:71). 

c. Tokoh  Aku  menyerap  bentukan  tokoh  Ayah  yang  serba  jahat  

itu.Meskipun demikian, sisi-sisi baik dari ibunya singgah juga ke hatinya. 

Namun, akses ibunya terhadap dirinya terbatas. Ayahnyalah yang 

mendominasi dan berkuasa atas pembentukan kepribadian tokoh Aku 

(Suyanto, 2012: 71). 

d. Oleh karena bentukan dan interaksi yang intens dengan ayahnya, lambat laut 

tokoh Aku mulai mengidentifikasi diri dengan kepribadian ayahnya. Tokoh 

Aku memiliki persepsi betapa membanggakannya menjadi bajingan (Suyanto, 

2012:71). 

e. Dalam berinteraksi dalam lingkungan, toko Aku mulai tertarik dengan anak-

anak sekolah dan memiliki keinginan untuk bersekolah. Keinginan ini 

mendapat dukungan dari ibunya. Namun, ayahnya malah marah. Ayahnya 

kembali menekankan bahwa tokoh Aku harus  menjadi bajingan, karena 

bajinganlah yang memiliki masa depan. Sekolah hanya akan membuatnya 

menjadi banci (Suyanto, 2012:71). 
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f. Alih-alih mendukung keinginan tokoh Aku untuk bersekolah, ayahnya malah 

menyuruhnya mengganggu anak-anak sekolah (SD) dengan cara 

meludahinya. Tokoh Aku meludahi anak-anak itu. Ia bangga ketika anak-anak 

itu ternyata lari ketakutan dan menangis. Tokoh Aku  bangga dengan 

perilakunya itukarena telah membuat ayahnya bangga juga (Suyanto, 

2012:71). 

g. Dari peristiwa itu, tokoh Aku semakin punya keberanian. Ia pun memalak 

anak-anak SD tersebut dan berhasil (Suyanto, 2012:71). 

h. Suatu hari, anak-anak SD itu beramai-ramai melakukan perlawanan terhadap 

tokoh Aku engan potongan kayu, rantai, dan besi. Tokoh Aku pun babak belur 

(Suyanto, 2012:71). 

i. Tokoh Ayah murka pada tokoh Aku yang kalah menghadapi anak- anak SD 

itu. Ayahnya menonjoknya dan menyatakan memalukan. Tak mau 

mengecewakan ayahnya dan didorong oleh dendam, tokoh Aku berjanji pada 

ayahnya akan membuat perhitungan dengan anak-anak tersebut (Suyanto, 

2012:71). 

j. Tokoh Ayah memperlihatkan kebanggaan pada dendam yang dipancarkan 

tokoh Aku. Diberinya tokoh Aku kelewang untuk menghadapi anak-anak 

tersebut (Suyanto, 2012:71). 

k. Tokoh Aku, dengan kelewangnya, menghadang anak-anak SD itu dan ketika 

mendengar penghinaan dari mereka, ia pun menyerang anak- anak itu 

sehingga di antara mereka ada yang terbunuh (Suyanto, 2012: 72). 

l. Tokoh Aku diringkus oleh polisi karena pembunuhan tersebut. Tokoh 

berteriak minta tolong pada ayahnya, namun ternyata, ayahnya yang selama 
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ini tindak-tanduknya demikian ia banggakan, malah beringsut mundur. Tokoh 

Aku sangat kecewa dengan kepengecutan ayahnya (Suyanto, 2012:72). 

m. Tokoh Aku mendekam di penjara. Ayahnya tak pernahmenengoknya.Hanya 

ibunya, yang dalam pandangan tokoh Aku adalah hantu cekung, pucat, yang 

kerap mengunjunginya. Hal ini semakin membuat tokoh Aku kecewa pada 

ayahnya (Suyanto, 2012: 72). 

n. Setelah tokoh Aku bebas dari penjara, ia mencari ayahnya. Namun, yang ia 

temukan hanya ibunya, tergolek pasi. Ketika tokoh Aku menanyakan 

keberadaan ayahnya, ibunya menjawab. ―Bersama kuntilanak, di kuburan...‖ 

(Suyanto, 2012:72). 

o. Tokoh Aku segera pergi ke tempat ayahnya. Di tempat itu ia menemukan 

ayahnya yang renta dan kotor tengah mendekap perempuan gembrot, 

kuntilanak seharga tiga ribu perak. Ia berharap menemukan sosok ayahnya 

yang dulu, yang juanya berkuasa. Namun, di tempat itu ia menemukan sosok 

ayahnya yang sebaliknya: tunduk dan menghinakan diri di depan perempuan 

itu. Ayahnya mau menjilati kaki perempuan itu yang bengkak bernanah. 

Bahkan, terhadap tokoh Aku pun, ayahnya menghiba-hiba (Suyanto, 

2012:72). 

p. Tokoh Aku tak ingin menerima kenyataan ayahnya yang seperti itu. Ia ingin 

ayahnya tetap sebagai bajingan jaya perkasa yang membuat dirinya bangga. 

Tokoh Aku tidak terima ayahnya menghinakan dirinya. Ia ingin ayahnya tetap 

sebagai raksasa perkasa. Tokoh Aku pun secepat kilat membunuh ayahnya 

demi ―kehormatan‖ ayahnya (Suyanto, 2012:72). 
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2. Tokoh dan Penokohan 

Sebuah karya sastra tidak dapat terlepas dari istilah seperti tokoh dan penokohan, 

watak dan perwatakan, atau karakter dan karakterisasi. Istilah tokoh menunjuk 

pada orangnya atau pelaku cerita. Watak, perwatakan dan karakter menunjuk 

pada sifat dan sikap para tokoh seperti yang ditafsirkan olehpembaca,lebih   

menunjukpada kualitaspribadiseorangtokoh. 

 

Penokohan dan karakterisasi menunjuk pada penempatan  tokoh-tokoh tertentu 

dengan watak-watak tertentu dalam sebuah cerita (Nurgiyantoro, 2007: 164-

165).Tokoh merupakan pelaku yang terdapat dalam sebuat cerita. Sebuah cerita 

akan hidup apabila menghadirkan berbagai watak dalam tokoh yang disebut 

dengan penokohan. Pada dasarnya tokoh dibagi menjadi dua jenis,yaitu tokoh 

utama atau tokoh sentral dan tokoh bawahan (Staton dalam Pradopo dkk., 1985: 

19). Tokoh utama senantiasa relevan dalam setiap peristiwa di dalam suatu 

cerita. Tipe tokoh yang demikian, biasanya disebut tokoh protagonis, sedangkan 

tokoh bawahannya bisa pula disebut dengan tokoh antagonis. 

 

Tokoh protagonis adalah tokoh yang biasa dikagumi oleh banyak  orang, tokoh 

yang merupakan memiliki norma-norma dan nilai-nilai yang ideal bagi kita. 

Sebaliknya, tokoh antagonis adalah tokoh yang menyebabkan konflik. Meskipun 

konflik tidak hanya disebabkan oleh tokoh antagonis, melainkan dapat 

disebabkan oleh hal lain yang di luar individualitas seseorang, seperti bencana 

alam, kecelakaan, lingkungan alam dan sosial, aturan-aturan sosial, dan 

sebagainya.  
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Penyebab konflik yang tak dilakukan oleh seorang tokoh disebut sebagai 

kekuatan antagonistis, antagonistic forcé (Altenbernd dalam Nurgiyantoro, 2007: 

178-179). 

 

Misalnya, tokoh yang terdapat dalam cerita pendek ―Anak Ayah” karya Agus 

Noor, yakni tokoh utama adalah tokoh aku dan tokoh tambahannya adalah tokoh 

ayah, ibu, anak-anak SD, perempuan pelacur. Tokoh aku merupakan pribadi 

yang tumbuh dalam lingkungan keinginan ayahnya. Ayahnya mendoktrinkan 

pada dirinya bahwa eksistensinya sebagai laki-laki adalah jika ia menjadi 

bajingan. Ia tidak boleh lembek, cengeng, atau mau ditindas. Ia harus keras, 

culas, dan licik. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut ini. 

―Anak ayah tidak boleh lembek,‖ dengusnya. ―Dunia ini keras, buyung. 

Hanya orang-orang keras dan culas yang bisa hidup, ingat itu. Kau mesti 

jadi bajingan seperti ayah! Tangannya penuh rajah, mengepal, lekat ke 

mataku‖. (Noor dalam Suyanto, 2012: 63). 

 

―Hanya bajingan yang punya masa depan. Jangan kamu percayai apa 

pun yang dikatakan ibumu. Itu akan membuatmu cengeng. Cuh!  Orang 

cengeng tak akan pernah bisa jadi bajingan yang baik. di dunia ini yang 

begini culas, orang lembek hanya akan ditindas dan dilindas. Ingat itu! 

Kamu mesti liat, licik, nekat. Jangan Cuma manggut- manggut buyung. 

Sekali lagi dengar kata ayah: semua orang tak lebih bajingan, dan 

bajingan hanya bisa dilawan oleh bajingan. ―Huek. Ayah muntah. 

Kepalanya yang besar lunglai. Tapi ayah terus nyerocos‖. (Noor dalam 

Suyanto, 2012:63). 

 

―Yang paling utama dalam hidup ini, buyung, adalah jadi bajingan.tentu 

saja bajingan yang bukan jadi pecundang. Karenanya, hanya ini nasehat 

ayah: Pertama kamu mesti jadi bajingan besar. Kedua, kamu juga mesti 

jadi bajingan. Ketiga, tetap sebagai bajingan...‖  (Noor dalam Suyanto, 

2012: 63). 

 

Selanjutnya, tokoh ayah yang digambarkan dengan berbagai sisi jahat: pemabuk, 

penjudi, penzina, penyiksa, bajingan, dan berbagai sisi jahat lainnya.  

Hal ini dapat di lihat dari kutipan berikut ini. 
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―Andaikata aku lahir perempuan, pasti sudah kucacah-cacah ayah. 

Setidaknya dibuang begitu saja ke tempat sampah. ―Haram bagi ayah 

punya anak perempuan!‖...Aku dengar bisik-bisik tetangga betapa ayah 

tak peduli ketika dua kali ibu melahirkan bayi permpuan, bahkan bayi 

itu lenyap tak berbekas. Di belakang punggung ayah, para tetangga 

kasak-kusuk: kalau ayah sendirilah yang membuang bayi itu. 

Menguburnya hidup-hidup‖. (Noor dalam Suyanto, 2012:65). 

 

―Memang kadang-kadang, bila tak ada ayah, ibu suka meninabobo- 

kanku dengan dongeng raksasa seperti itu. Raksasa yang doyan 

menculik putri-

putrijelita.Ketikaberanjakdewasa,akudengarsesungguhnya ibu tak 

pernah direstui menikah dengan ayah. Tapi Ayah dengan paksa 

membawaibu pergi dan menggagahinya‖. (Noor dalam Suyanto, 

2012:65). 

 

Berikutnya, tokoh ibu yang ditampilkan berwatak pendiam, penurut, lembut, dan 

tertindas. Adapun, secara fisik ia ditampilkan pucat, bermata murung, berwajah 

tirus, bertubuh cekung. Hal ini dapat dilihat dari kutipan sebagai berikut. 

 

―Bila menatap ibu, putri pucat bermata murung, aku percaya kisah itu. 

Sering aku heran, bagaimana ibu yang pendiam dan lembut bisa hidup 

dengan raksasa kasar pemarah semacam Ayah?! Putri berpipi tirus itu 

seakan tak punya daya di hadapan Ayah...‖(Noor dalam Suyanto, 2012: 

67). 

 

 

Penokohan anak-anak SD yang terdapat dalam cerita pendek tersebut dapat 

digambarkan sebagai anak-anak: yang suka takut jika menghadapi ancaman, 

dengan lari dan menangis. Namun, tokoh anak-anak SD ini digambarkan pula 

berani melakukan perlawanan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut ini. 

 

―Memang ketika kuludahi monyet-monyet kecil itu, mereka hanya 

melongo, memandangiku dengan mata bego. Ketika sekali lagi 

kuludahi, langsung mereka berhamburan lari, menangis.‖ (Noor dalam 

Suyanto, 2012: 69). 

 

―Tapi suatu hari ketika aku menghadang seperti biasanya, monyet- 

monyet itu muncul lebih banyak, bergegas menenteng potongan kayu, 

rantai, dan besi. Tanpa banyak bicara monyet-monyet itu serentak 
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menyerangku. Aku bertahan. Tubuhku remak mereka permak.‖ (Noor 

dalam Suyanto, 2012: 70). 

 

Selanjutnya, tokoh perempuan pelacur, namun dalam cerita pendek tidak secara 

tegas disebutkan sebagai pelacur. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut ini. 

―Segera kunci ayah. Ia tergeletak kotor, reta. Ia tengah mendekap 

kuntilanak betetek besar gembrot seharga tiga ribu perak. Ayah 

tergeragap oleh kemunculanku yang tiba-tiba. Cepat-cepat ia talikan 

kolor celananya. Memuakkan. Untuk kuntilanak macam inikah 

Ayahmeninggalkanibu?Kutatapkuntilanakgembrotyang telahmenyihir 

Ayah sehingga mau melata di kakinya. Gelambir lemaknya masih 

menisakan pesona kecantikan.‖ (Noor dalam Suyanto, 2012: 70). 
 

3. Latar 

Dalam sebuah cerita, latar terdapat latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar 

dikategorikan menjadi latar sosial, latar geografis atau tempat, dan latar waktu 

atau historis (Abrams dalam Pradopo dkk., 1985: 19). Latar sosial, yakni 

menyangkut satus sosial seorang tokoh di dalam kehidupan  sosial. Latar tempat, 

yakni berhubungan dengan masalah tempat suatu cerita terjadi. Latar waktu, yakni 

berkaitan dengan saat berlangsungnya suatu cerita. 

 

Tahap awal cerita pada umunya berisi penyesuaian, pengenalan terhadap berbagai 

hal yang akan diceritakan, misalnya pengenalan tokoh, pelukisan keadaan alam, 

lingkungan, suasana tempat, mungkin berhubungan dengan waktu, dan lain-lain 

yang dapat menuntun pembaca secara emosional kepada situasi cerita 

(Nurgiyantoro, 2007: 217-219). Latar merupakan pijakan cerita secara konkret 

dan jelas untuk memberikan kesan realistis pada pembaca. Latar tempat dan 

waktu dikategorikan dalam latar fisik (physical setting). Namun, latar tidak 

terbatas pada tempat-tempat tertentu saja, atau yang bersifat fisik saja, melainkan 



25 

 

juga yang berwujud tata cara, adat istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai yang 

berlaku di tempat yang bersangkutan. Inilah yang disebut dengan latar spiritual 

(spiritual setting). Dengan demikian, latar dapat dibedakan menjadi latar tempat, 

latar waktu, dan latar sosial. 

 

a) Latar Tempat (lelieu) 

Latar tempat mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam  

karya  fiksi.  Latar  juga  harus  didukung  oleh  kehidupan     socialmasyarakat, 

nilai-nilai, tingkah laku, suasana, dan sebagainya yang mungkin berpengaruh 

pada penokohan dan pengalurannya (Nurgiyantoro, 2007: 227-228).Misalnya, 

latar tempat yang terdapat dalam cerita pendekAnak Ayah karya Agus Noor, 

yakni latar rumah. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut ini. 

―Lalu, bagaimana biasanya, ayah mendudukanku di bibir meja makan, 

hingga kaki mungilku berjuntaian, sementara Ayah duduk tegak di kursi, 

hingga mata kami tetap sejajar saling menatap.‖ (Noor dalam Suyanto, 

2012: 73). 

 

―Lantas ia berteriak, membuat ibu yang ngumpet di dapur tergopoh-

gopoh muncul.‖ (Noor dalam Suyanto, 2012: 73). 

 

 

b) Latar Waktu (letemps) 

Latar waktu mengacu pada saat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan 

dalam karya fiksi. Menurut Genette (dalam Nurgiyantoro, 2007: 231) latar waktu 

memiliki makna ganda, yaitu mengacu pada waktu penulisan cerita dan urutan 

waktu kejadian yang dikisahkan dalam cerita. Misalnya latar waktu yang terdapat 

dalam cerita pendek Anak Ayah karya Agus Noor, yakni latar malam dan waktu 

yang berkaitan dengan kegelapan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut ini. 

―Sebagaimana raksasa, mereka memang doyan makan daging. Di bawah 

purnama yang selalu terkesima menyaksikan pesta mereka yang meriah, 
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musik kegelapan terus berdentuman, seakan muncul dari liang kubur 

yang meganga...‖ (Noor dalam Suyanto, 2012: 74). 

 

―...mereka menegakkan apa saja, hingga teler dan meracau, menggarap 

fajar pergi tak pernah muncul di ufuk kegelapan.‖  (Noor dalam Suyanto, 

2012:74). 

 

 

c) Latar Sosial (l’espacesocial) 

Latar sosial melukiskan perilaku kehidupan sosial masyarakat pada suatu tempat 

dalam karya fiksi. Latar sosial berkaitan dengan kebiasaan hidup, adat istiadat, 

tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berfikir dan bersikap yang tercermin 

dalam kehidupan masyarakat yang kompleks (Nurgiyantoro, 2007: 233). 

 

Adapun, cara menentukan latar pada sebuah cerita pendek, yakni dalam suatu 

cerita latar dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu (1) latar tempat, adalah latar 

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

gedung, rumah, dan lain-lain; (2) latar waktu, adalah  latar yang berhubungan 

dengan saat terjadinya peritiwa cerita, apakah berupa penanggalan, penyebutan 

peristiwa sejarah, penggambaran situasi malam, pagi, siang, sore, dan lain-lain; 

(3) latar sosial, adalah keadaan yang berupa adat istiadat, budaya, nilai-

nilai/norma, dan sejenisnya yang ada di tempat peristiwa cerita (Suyanto, 

2012:50-51). 

 

3.   Sarana Cerita 

Sarana cerita merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam rangkaian cerita. 

Unsur tersebut menjadikan sebuah peristiwa di dalamnya menjadi menarik. 

Unsur yang terdapat dalam sarana cerita yakni sebuah rangkaian peristiwa yang 

disebut dengan pengisahan dan suasana dalam cerita. Sarana cerita adalah cara-
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cara pengarang memilih dan mengatur butir-butir cerita sehingga tercipta 

bentuk- bentuk yang sanggup mendukung makna (Staton dalam Pradopo dkk., 

1985: 23). Sarana cerita pada dasarnya merangkum judul, pusat pengisahan, 

simbol, ironi, humor, suasana, dan gaya (Pradopo dkk., 1985:23). 

 

1. Judul 

Judul suatu cerita biasanya memberikan gambaran akan makna suatu cerita 

(Pradopo, 1985: 23). Judul biasa digunakan sebagai titik tumpu dari rangkaian 

peristiwa dari suatu cerita. Kesuaian judul sangat  diperlukan  dalam  menjabarkan  

dari  serangkaian  gejala  dan  sikap padasuatu cerita. Oleh sebab itu judul harus 

selaras dan dapat dideskripsikan dalam keseluruhan isi cerita. 

 

Misalnya, judul yang terdapat dalam cerita pendekAnak Ayahkarya Agus  Noor ini 

menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang sangat diinginkan oleh ayahnya 

untuk dijadikan seorang bajingan. Dalam cerita tokoh ayah juga seorang bajingan 

dan menginginkan anak laki-lakinya menjadi seperti dirinya, yakni 

menjadibajingan. 

 

2. PusatPengisahan 

Pengisahan biasa disebut dengan sudut pandang. Dalam pusat pengisahan 

dijelaskan bahwa posisi pengarang yang terdapat pada sebuah  karya  sastra.  

Posisi pengarang sangat menentukan bagaimana jalannya cerita tersebut. Rene 

Wellek dan Austin Warren (dalam Pradopo dkk., 1985: 24), mengemukakan 

bahwa pusat pengisahan terbagi menjadi duahal. 

a. Ich-Erzahlung, orang pertama dengan gaya aku. Dengan demikian, gaya ini 

mirip dengan gaya author participant S.Tasrif. 
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b. Author omniscient, orang ketiga yang kedudukan pengarangnya serba tahu. 

Bentuk orang ketiga ini oleh Wellek dan Warren dibagimenjadi: 

1) Romantik-ironik. Dalam bentuk ini, pengarang dengan sengaja 

menonjolkan peranannya sehingga para tokoh hanya merupakan bayangan-

bayangan pengarangnya atau sebagaiboneka. 

2) Objective atau dramatic/artistic. Di sini pengarang bercerita apa adanya 

menurut penglihatan dan pendengarannya. Jadi, ia berlaku seperti 

wartawan. Pelaku-pelaku dibiarkan bergerak secara 

bebas,dinamis,dandramatismelaluitingkahdanperilakusertacakapan.Dengan 

demikian, pembaca harus aktif mengikuti ulah tingkah dan sepak terjang 

para pelaku agar sanggup ―menerjemahkan‖ gerak-gerik pelaku. Dari 

makna ―terjemahan‖ itulah, watak seorang pelaku dapat dikenali oleh 

pembaca, bahkan sampai pada cakapan batinya. 

 

Misalnya, pusat pengisahan atau sudut pandang yang terdapat dalam cerita 

pendek Anak Ayah karya Agus Noor menggunakan sudut pandang orang pertama 

tokoh utama, yakni dengan menyebut dengan kata ganti pertama ―aku‖ sebagai 

tokoh anak. 

 

3. Simbol 

Simbol merupakan sebuah lambang atau tanda yang digunakan oleh 

seseoranguntuk menandakan sesuatu. Dalam suatu karya sastra khususnya cerpen, 

simbol yang digunakan dapat dicermikan pada penggunaan tokoh pelaku dalam 

cerita dan latar (tempat, waktu, sosial) yang digunakan dalam sebuah cerita.Rufin 

Kedang (dalam Pradopo dkk., 1985: 25) mengutip pendapat StephenUllman 
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bahwa tanda atau simbol yang dipakai untuk berkomunikasi itu ada dua macam, 

yaitu simbol nonlinguistik (misal isyarat, tanda lalu lintas, bendera, dan simbol 

yang berkaitan dengan linguistik (bahasa). Yang dipergunakan dalam  sastra 

adalah simbol yang berkaitan dengan bahasa. Selanjutya, pengarang menciptakan 

simbol tidak lain agar ide-ide atau emosi yang disimbolkan itu lebih nyata. 

Suatu cerkan (cerita rekaan), simbol memiliki tiga efek. Pertama, simbol yang 

muncul selama waktu-waktu penting dalam cerita akan mempertegas makna 

waktu itu. Kedua, simbol yang ditampilkan secara beruntun (dalam bentuk kata, 

frase,  atau  kalimat)  akan  mengingatkan  pembaca  akan  adanya  

unsuryangmenonjol dalam cerkan itu. Ketiga, simbol yang selalu berulang dalam 

berbagai konteks akan membantu memperjelas tema cerita (Stanton dalam 

Pradopo dkk., 1985: 25-26). 

 

Misalnya, simbol yang terdapat dalam cerita pendek Anak Ayah karya Agus Noor 

adalah tokoh ayah yang disimbolkan dengan raksasa dan ia memakan mayat 

tersebut dengan rakssa-raksasa lainnya. Kemudian raksasa itu melahap apa saja, 

termasuk hutan. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut ini. 

 

 ―Sementara raksasa itu terus tertawa, untuk sesuatu yang sebenarnya tak 

 bermakna apa-apa: membanting kartu, menegak ciu, dengan mulut berasap, 

 seakan ada hutan terbakar di dalam dada mereka. Ah, mungkin suatu kali 

 mereka memang pernah melahap hutan, batinku.‖ (Noor dalam Suyanto, 2012: 

 73). 

 

4. Ironi 

Ironi merupakan gaya bahasa yang digunakan pengarang untuk menciptakan 

suasana karyanya menjadi lebih hidup. Makna fungsi ironi dalam dunia kritik 

sastra masih bertumpu pada makna dasarnya yang tersembunyi atau perbedaan 
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antara yang diekspresikan dengan yang telah terjadi dalam arti yang sebenarnya 

(Abrams dalam Pradopo dkk., 1985: 26). Ironi dapat menimbulkan daya pikat dan 

humor, memperkuat alur, menjelaskan sikap penulis, bahkan secara tidak 

langsung juga menyatakan suatu tema (betapapuntersamarnya). 

Ironi terbagi menjadi dua bagian besar yaitu ironi verba (ironic tone) dan ironi 

dramatik (dramatic irony). Ironi dramatik ialah ironi alur atau situasi. Ironi 

dramatik dapat dilihat dari dua sudut. Pertama, ironi dramatik berkaiatan dengan 

alur cerita saja. Kedua ironi dramatik yang setiap strukturnya memiliki hubungan 

tematik (Pradopo dkk., 1985: 169). 

 

Adapun, ironi verba ialah ucapan-ucapan yang bersifat kebalikan dari kenyataan 

(Pradopo dkk., 1985: 169). Metode pusat pengisahan orang pertama ―serta‖ lah 

yang paling utama membawakan atau menyampaikan ironi-ironi verba (Stanton 

dalam Pradopo dkk., 1985: 169). 

 

5. Humor 

Humor adalah cara melahirkan sesuatu pikiran, baik dengan kata-kata (verbal) 

maupun dengan jalan lain yang melukiskan suatu ajakan untuk menimbulkan 

simpati dan hiburan (Ensiklopedia Umum dalam Pradopo dkk., 1985: 27). Selain 

itu, humor adalah salah satu sarana cerita yang dapat berwujud kata, frasa, bentuk 

lahir dan sikap tokoh, atau suasana cerita yang lucu dan menimbulkan tawa 

(Pradopo, 1985: 27). 

 

Humor juga dijadikan salah satu alat penceritaan yang sering dipergunakan dalam 

penulisan fiksi, yang bertugas sebagai pengendor ketegangan (Pradopo, 1985: 

174). Selain humor bertugas sebagai pengendor ketegangan, humor biasanya 
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terselip di tengah-tengah fiksi, dapat berupa episode kecil dan dapat pula berupa 

selingan di tengah-tengah cakapan yang tegang, yang membutuhkan pause 

(Pradopo, 1985: 174). 

 

Adapun, bentuk-bentuk humor ialah dapat berupa pantun atau teka-teki, ada 

kalanya terwujud dalam percakapan, dan ada pula yang terwujud dalam sebuah 

cerita yang humoristis (Pradopo, 1985: 175). 

 

6. Suasana dan Gaya 

Suasana dan gaya, atau tone dan style adalah dua anasir yang juga turut 

menentukan berhasil atau gagalnya cerita. Gaya adalah cara pengarang 

menggunakan bahasa. Kemungkinan gaya seseorang tidak akan sama karena gaya 

peseorangan cenderung diwarnai oleh selera dan kepekaan pribadi. Gaya inilah 

yang melahirkan gaya khusus seorang penulis (Hough dalam Pradopo, 1985: 28). 

Oleh sebab itu, secara umum penyelidikan suatu gaya sama halnya dengan 

memiliki gaya seseorang dalam hal pemilihan diksi, frase, kalimat, dan 

sebagainya. Dari hal tersebut akan diketahui lancar atau tidaknya suatu wacana, 

logis tidaknya suatu penalaran, dan komunikasinya suatu ide dalam cerkan 

(Pradopo, 1985: 28). 

 

Gaya dalam sastra ialah cara pengarang mengunakan bahasa (Stanton dalam 

Pradopo, 1985: 182).  Gaya masing-masing pengarang sebenarnya berbeda-beda 

bergantung pada selera dan kepekaan masing-masing pengarang terhadap bahasa, 

meskipun demikian, dari gaya berbahasa yang berbeda-beda itu dapat diangkat 

sebuah kesimpulan yang bersifat menyeluruh karena pengarang dalam satu 

periode pada umumnya memiliki kesamaan selera. Selain itu ada kesamaan gaya 
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pada satu periode, terdapat pula beberapa gaya yang menonjol, yang bersifat 

personal. Biasanya gaya personal bersifat khusus yang menunjuk ciri seseorang 

(Pradopo, 1985: 182). 

 

Berdasarkan uraian di atas suasana dan gaya dalam sebuah karya sastra digunakan 

oleh pengarang untuk mengekspresikan suasana cerita dalam karangannya. Gaya 

yang digunakan oleh pengarang dalam suatu cerita tergambar oleh suasana 

pengarang dalam menulis karangannya. Biasanya selera berkaitan erat dengan 

gaya yang digunakan oleh pengarang, yakni dapat tercermin dengan apa yang 

dituangkan dalam karyanya. Gaya yang digukanan merupakan pilihan kata, frasa, 

dan kalimat yang digunakan oleh pengarang untuk mengkomunikasikan karyanya 

pada pembaca. 

 

Suasana cerita ialah kesan yang timbul di dalam sebuah cerita yang terbentuk oleh 

gaya-gaya penulian (Stanton dalam Pradopo, 1985: 190). Suasana sangat erat 

kaitannya dengan gaya penulisan. Misalnya, gaya penulisan realistis membentuk 

suasana yang hidup dan segar. Gaya romantis menimbulkan suasana sedih, haru, 

atau suasana romantis, dan sebagainya. 

 

Berdasarkan teori struktur cerita pendek yang telah dijelaskan di atas, yakni 

unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek, maka mengapresiasikan cerita 

pendek dalam penelitian ini lebih diarahkan untuk memahami unsur-unsur 

tersebut secara mendalam.Cara-cara mengapresiasi cerita pendek yang diarahkan 

adalah sebagai berikut. 

1. Menjelaskan tema dan masalah yang terdapat dalam cerita pendek; 

2. Menjelaskan fakta cerita (alur, penokohan, dan latar) dalam cerita pendek; 
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3. Menjelaskan sarana cerita ( judul, pusat pengisahan, simbol, ironi, humor, 

suasana dan gaya). 

 

B. Pengertian Cerita Pendek  

Cerita pendek adalah cerita yang pada hakikatnya merupakan salah satu wujud 

pernyataan seni yang menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. 

(Sutawijaya, 1996: 1). Pendapat lain juga mengungkapan cerita pendek diartikan 

sebagai cerita berbentuk prosa yang pendek (Suyanto, 2012: 46). Ukuran pendek 

di sini bersifat relatif menurut Edgar Allan Poe, ukuran pendek di sini adalah 

selesai dibaca dalam sekali duduk, yakni kira-kira kurang dari satu jam. Adapun, 

menilai ukuran pendek ini lebih didasarkan pada keterbatasan pengembangan 

unsur-unsurnya. Cerita pendek harus memiliki efek tunggal dan tidak kompleks 

(Jakob Sumardjo dalam Suyanto, 2012: 46). 

 

Cerita pendek memiliki struktur yang sama dengan roman atau novel, yaitu 

memiliki tema, fakta, dan sarana cerita. Akan tetapi, karena cerita pendek hanya 

menggarap dari sebagian kehidupan seorang tokoh, maka masalah yang digarap 

pun pada umumnya hanya terpusat pada tokoh sentral saja. Begitu pula pada 

fakta-fakta cerita lainya hanya digarap seperlunya sesuai dengan kebutuhan cerita 

(Notosusanto dalam Pradopo, 1985: 1).Perbandingan ini jika dikaitkan dengan 

bentuk prosa yang lain, misalnya novel.  

 

Selain itu, perbedaan antara cerita pendek dengan novel terletak pada panjangnya 

jumlah kata-kata yang digunakan dalam cerita, yakni cerita pendek menggunakan 

15.000 kata atau 50 halaman, sedangkan novel menggunakan 30.000 kata atau 

100 halaman (Staton dalam Pradopo, dkk., 1985: 15). 
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Berdasarkan rincian pendapat dari para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa 

cerpenialah cerita pendek yang merupakan jenis prosa singkat yang biasa dibaca 

sekali duduk saja. Cerita pendek tidak sepanjang novel, oleh sebab itu, cerita 

pendek biasanya menggunakan beberapa lembar, sedangkan novel bisa 

menggunakan ratusan lembar. Adapun, ciri-ciri umum yang terdapat pada sebuah 

ceria pendek adalah pendek, padat, singkat, terpusat, dan memiliki struktur. Cerita 

pendek menggunakan 15.000 kata atau 50 halaman. 

 

 

C. Pemahaman Cerita Pendek 

Cerita pendek adalah cerita yang pada hakikatnya merupakan salah satu wujud 

pernyataan seni yang menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Sebagai 

wujud pernyataan seni, dalam hal ini seni sastra, cerita pendek tentunya memiliki 

persamaan dengan bentuk-bentuk karya sastra lain seperti novel, drama, dan 

sajak. Semuanya itu fiktif. Dengan demikian, cerita pendek merupakan salah satu 

bentuk cerita fiksi atau cerita rekaan, artinya bukan cerita faktual, bukan cerita 

tentang hal-hal yang benar-benar terjadi secara nyata (Sutawijaya, 1996: 1). 

 

Sebagai salah satu karya seni, cerita pendek mempunyai hak untuk dinikmati, 

dipahami, dan disikapi secara positif  dan wajar. Perilaku menikmati, memahami, 

dan menyikapi secara positif dan wajar itu dalam kehidupan seni disebut 

apresiasi. Dari penikmatan akan timbul pemahaman, atau sebaliknya, dari 

pemahaman akan timbul penikmatan. Dari keduanya akan timbul pengertian, dan 

dari pengertian akan timbul sikap yang wajar dalam arti penghargaan yang sesuai 

dengan tingkat penikmatan dan pemahaman pembaca atau pendengar yang 
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bersangkutan Sutawijaya, 1996: 1).Membaca atau memahami cerita pendek pada 

dasarnya berbeda dengan membaca pengetahuan umum. Memahami isi cerita 

pendek diperlukan pengetahuan khusus. Pembaca tidak hanya satu kali 

membaca, bahkan harus berulang-ulang dan membacanya dengan cermat. Selain 

itu pembaca harus memiliki pemahaman struktur cerita pendek dengan baik, agar 

dapat memahami isi dan makna cerita, serta dapat mengungkapkan kembali isi 

cerita dengan bahasanya sendiri. 

 

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar akan sesuatu. 

Pemahaman adalah hasil dari peristiwa afiksasi kata paham yang mendapat 

imbuhan pe-an yang artinya sebuah proses atau cara untuk dapat memahami 

sesuatu. Pemahaman merupakan proses penalaran yang berupaya memahami 

makna atau pesan dari penulis, dan proses dari pemahaman mengikuti prinsip-

prinsip kerja sama (Widdowson dalam Tagor, 2008: 83). Selain itu, pemahaman 

juga merupakan suatu proses komunikasi dari penulis ke pada pembaca 

(Widdowson dalam Tagor, 2008: 88). 

 

Pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, 

membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, 

menggenerelisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan 

memperkirakan (Arikunto, 2009: 118). Dengan pemahaman, seseorang dituntut 

untuk dapat membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang ada di antara 

fakta-fakta atau konsep. Dalam kamus psikologi, kata pemahaman berasal dari 

kata insight yang memunyai arti wawasan, pengetahuan yang mendalam. Jadi kata 

insight berarti suatu pemahaman atau penilaian yang beralasan mengenai 
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pengetahuan atau kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki seseorang. Suatu 

pemahaman dapat diartikan sebagai penguasaan terhadap sesuatu secara mental 

makna filosofinya, maksud, dan implikasi, serta aplikasi-aplikasinya. 

 

Kemampuan memahami menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran di 

sekolah. Belajar dengan mengharapkan hasil yang baik tidak cukup hanya sebatas 

mengetahuinya saja, tetapi seseorang harus dapat memahami tentang konsep yang 

dipalajari. Oleh sebab itu, kemampuan memahami pada umumnya mendapat 

penekanan dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan rincian di atas, dapat 

ditarik simpulan bahwa pemahaman struktur cerita pendek adalah pemahaman 

siswa dalam memahami struktur cerita pendek yang terdiri atas tema dan masalah, 

fakta cerita, dan sarana cerita.  

 

Dalam dunia pendidikan kita mengenal istilah taksonomi bloom, dalam kamus 

besar bahasa Indonesia mempunyai arti klasfikasi bidang ilmu kaidah dan prinsip 

yang meliputi pengklasifikasian objek. Taksonomi blom sendiri adalah taksonomi 

dalam bidang kependidikan yang dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom. Taksonomi 

bertujuan untuk mengklasifikasikan materi atau tujuan dari pendidikan. Misalnya 

tujuan pendidikan antara peserta didik di SMA/MA/SMK, SMP/MTS dan SD. 

 

Ranah kognitif  di dalamnya ada 6 aspek yaitu dari tingkatan paling rendah 

sampai yang paling tinggi. C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan,C4 

analisis, C5 sintesis, dan C6 evaluasi. Pemahaman berada pada tingkatan yang 

kedua, C2 pemahaman/Comprehension. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan 

sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentuyang dipelajari. 

Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu : 
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1. Translasi (kemampuan mengubah simbol dari satu bentuk ke bentuk lain) 

2. Interpretasi (kemampuan menjelaskan materi) 

3. Ekstrapolasi (kemampuan memperluas arti). 

 

Pada jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri 

dan denganmemberikan contoh baik prinsip maupun konsep.Kata kerja 

operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini adalah : memperkirakan, 

menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan, merinci, mengasosiasikan, 

membandingkan,menghitung, mengkontraskan, mengubah, mempertahankan, 

menguraikan, menjalin,membedakan, mendiskusikan, menggali, mencontohkan, 

menerangkan, mengemukakan,mempolakan, memperluas, menyimpulkan, 

meramalkan, merangkum, dan menjabarkan. 

 

2.1 Taksonomi Bloom Ranah Kognitif 
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Apresiasi adalah penghargaan dan pemahaman atas suatu hasil seni atau budaya 

(Natawidjaja, 1982: 1). Dasar apresiasi telah ada dalam jiwa manusia sejak kecil. 

Bayi tertidur, karena dendangan sang ibu. Ia merasakan suatu keindahan dari 

irama dendangan sang ibu, meskipun tidak mengerti lagu apa yang didengarnya 

atau bagaimana syairnya. Orang dewasapun demikian. Ia merasa mendengar lagu 

asing yang top di masa itu, meskipun ia tidak mengerti akan kata-katanya. Makin 

menarik. Mulailah si dewasa mencari syairnya, lalu belajar menyanyikannya. 

Lebih lanjut lagi. Ia menjiwai lagu itu sampai hafal dan mengerti arti kata-kata 

syairnya. Itulah apresiasi (Natawidjaja, 1982: 1). Apresiasi adalah soal menarik 

atau tidak; dapat dijiwai atau membosankan; dicintai atau dilupakan; dicari atau 

terserah adanya, tidak adapun tidak perlu dicari. Mengapa demikian? Masalahnya 

kurangnya penerangan, kurangnya implikator seni budaya berbicara. Sarana 

komunikasi: ceramah, diskusi, atraksi, radio, televisi, pameran, langka digunakan. 

Hanya satu cukup pameran saja begitupun frekuensinya sangat rendah. 

Sebenarnya mereka harus banyak bicara tentang seni budaya, tak cukup pameran 

saja. Mereka harus bekerja di depan rakyat, jangan di belakang rakyat 

(Natawidjaja, 1982: 1). 

 

Apresiasi masyarakat akan tumbuh dengan baik, jika sering diadakan pertunjukan 

umum dengan bentuk pemutaran film, pameran, atraksi, pementasan, bagi seni 

murni seperti: seni suara, seni tari, seni pahat, seni batik, seni lukis, maupun 

maupun seni miksi seperti seni drama, membaca prosa dan puisi, deklamasi, dan 

film. Tingkat apresiasi dapat digolongkan ke dalam lima tingkat (Natawidjaya, 

1980: 2). Dengan rincian sebagai berikut: 

1) Tingkat penikmatan: bersifat penonton, merasakan senang yang sifatnya sama 
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dengan perasaan senang saat dipuji atau menerima pemberian yang tak 

diduga-duga. Tindak operasionalnya. 

a. Menonton film dengan bahasa yang tidak dipahami. 

b. Mendengar lagu yang tidak tahu arti kata-katanya. 

c. Mendengar lagu populer 

d. Menonton lenong, wayang, dan sendratari. 

e. Menonton pertunjukan mode atau pameran 

f.Menonton deklamasi, atraksi, atau sulap, dsb. 

2) Tingkat penghargaan, bersifat pemilikan atau kekaguman akan sesuatu hal 

yang dihadapinya. Pada tingkat pertama dipengaruhi, tetapi pada tingkat 

kedua ini mulai aktif. Dulu dipuji, sekarang memuji. Dulu sifatnya menonton 

sekarang sekarang bersifat ingin memiliki atau memilikinya, ingin membeli 

atau membelinya. Tindak operasionalnya: 

a. Melihat kebaikan, nilai, dan gunanya. 

b.  Mendnegarkan baik-baik dan menimbulkan apa yang saya lihat. 

c. Mengambil suatu manfaat. 

d. Merasakan suatu pengaruh yang menyusup ke dalam jiwa. 

e. Mengagumi dan timbul napsu untuk memiliki, dsb. 

3) Tingkat pemahaman, bersifat studi, mencari pengertian, apa yang sebenarnya 

dihadapi itu. Mencari sebab dan akibat. Tindak operasionalnya: 

a. Mencari produk seni budaya yang menarik. 

b. Melakukan apresiasi dengan cara memisahkan unsur ekstrinsik 

danintrinsik dari produk budaya itu. 

c. Menyelidiki unsur-unsur instrinsik pengaruh luar.  
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d. Menyelidiki unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat dalam produk seni 

budaya itu.  

e. Menyelidiki unsur instrinsik. 

f. Menganalisa dan mneyimpulkan. 

4) Tingkat penghayatan, meyakini apa dan bagaimana  hakikat produk itu. 

Tindak operasionalnya:  

a. Membuat analisa lanjut, mengungkapkan nilai pandangan. 

b. Mencari hakikat arti materi dengan argumentasinya. 

c. Parafrase dan tafsiran. 

d. Menyusun pendapat berdasarkan b dan c. 

5) Tingkat implikasi, bersifat makrifat, memperoleh daya tepat guna, bagaimana 

dan untuk apa. Tindak operasionalnya: 

a. Merasakan manfaat yang tiada terhingga. 

b. Melahirkan ide baru. 

c. Mengamalkan penemuan, ceramah, diskusi, seminar. 

d. Membina. 

e. Memperoleh daya improvisasi berdasar produk budaya apa saja. 

f. Afeksi ilmiah. 

g. Mendayagunakan hasil apresiasi dalam mencapai nilai material, moral, 

maupun spiritual untuk kepentingan sosial, politik, dan budaya. 

 

Pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga kategori (Sudjana, 2010: 24), yakni 

sebagai berikut. 

1. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, dari menerjemahkan dalam 

arti yang sebenarnya, mengartikan prinsip-prinsip, 
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2. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkanbagian-

bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan 

dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok, dan 

3. Tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ekstrapolasi 

(perluasan data). Memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi berarti seseorang 

mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi 

berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau 

simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan 

implikasi dan konsekuensinya.  

 

Berdasarkan uraian di atas sebelumnya, langkah-langkah  siswa memahami 

struktur cerita pendek dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Mengetahui teori struktur cerpen. 

2. Membaca dengan cermat isi cerpen (disarankan membaca cerpennya tidak 

hanya sekali, supaya pembaca larut akan cerita cerpen tersebut). 

3. Menandai hal yang berkenaan dengan struktur cerpen. 

4. Pembaca dapat mengambil hikmah dari cerpen tersebut. 

5. Pembaca dapat menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa sendiri.  

 

Sementara itu, berdasarkan uraian di atas, mengklasisifikasikan tingkat 

pemahaman siswa terhadap cerita pendek dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Sangat baik → Siswa mampu memprediksi, menghayati dan menilai, 

menghargai dan memiliki, serta membuat simpulan terhadap isi cerita dan 

unsur-unsurnya. 

2. Baik  → Siswa dapat mengetahui, memahami, dan menghubungkan kejadian-
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kejadian atau membedakan pokok-pokok permasalahan. 

3. Sedang → Siswa dapat mengetahui dan menghubungkan kejadian-kejadian 

atau membedakan pokok-pokok permasalahan. 

4. Kurang→Siswa merasa senang, kagum, dan mengetahui isi cerita dan unsur-

unsurnya. 

5. Sangat kurang →Siswa merasa senang dan kagum mengetahui isi cerita. 

 

Selanjutnya, untuk mengetahui kriteria pemahaman siswa terhadap unsur-unsur 

cerita pendek, digunakan pedoman penilaian sebagaimana terlampir dalam bab III. 

 

 

D. Pembelajaran Cerita Pendek di Sekolah 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi,material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem 

pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnnya, misalnya tenaga 

laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis, dan kapur, fotografi, 

slide, film, audio, dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruang 

kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur meliput jadwal dan 

metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian, dan sebagainya  (Hamalik, 

57: 2008).  Tujuan pembelajaran adalah adalah kebutuhan siswa dapat ditetapkan 

apa yang hendak dicapai, dikembangkan, dan diapreasiasi, berdasarkan amata 

ajaran yang ada dalam petunjuk kurikulum dapat ditentukan hasil-hasil 

pendidikan yang diinginkan. Guru sendiri adalah sumber utama tujuan bagi para 

siswa, dan dia harus mampu menulis dan memilih tujuan-tujuan pendidikan yang 

bermakna, dan dapat terukur. 
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Tujuan (goals) adalah rumusan yang luas mengenai hasil-hasil pendidikan yang 

diinginkan. Di dalamnya terkandung tujuan yang menjadi target pembelajaran dan 

menyediakan pilar untuk menyediakan pengalaman-pengalaman belajar. Contoh 

rumusan tujuan pembelajaran (goals) yaitu  siswa hendak mengembangkan 

keterampilan apresiasi sajak. Kalau diperhatikan tujuan tersebut memng berguna 

untuk merancang keseluruhan tujuan program pembelajaran, tetapi kurang 

spesifik dalam upaya pelaksanaan urutan pembelajaran karena tujuanyang 

dibutuhkan ialah yang jelas dan dapat diukur. Untuk merumuskantujuan 

pembelajaran kita harus mengambil suatu rumusan tujuan dan menentukan 

tingkah laku siswa yang spesifik harus daopat diamati oleh guru yang ditunjukan 

oleh siswa, misalnya membaca lisan, menulis karangan, untuk 

mengoperasionalisasikan tujuan suatu tingkah laku harus didefinisikan di mana 

guru dapat mengamati dan menentukan kemajuan siswa sehubungan dengan 

kemajuan tersebut. Suatu tujuan pembelajaran seyogyanya memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

1. Tujuan itu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar, misalnya dalam 

situasi bermain peran; 

2. Tujuan mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk dapat diukur dan 

dapat diamati; 

3. Tujuan menyatakan tingkat minimal perilaku yang dikehendaki, misalnya pada 

peta pulau Jawa, siswa dapat mewarnai dan memberi label pada sekurang-

kurangnya tiga gunung utama. (Hamalik, 2008: 76-77). 
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Tujuan pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan insan 

Indonesia untuk memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara 

yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring berjalannya waktu, 

pendidikian di Indonesia selalu mengalami perkembangan. Salah satu perangkat 

pembelajaran yang mengalami perkembangan, yakni penggunaan kurikulum 

pendidikan. Kurikulum merupakan sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada 

peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah (all of the activities that are 

provided for the students by the school) (Ruhimat, dkk., 2012: 2). Salah satu 

tujuan dari perubahan kurikulum, yakni untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

di Indonesia.   

Pendekatan pengembangan kurikulum bahasa di berbagai negara maju saat ini 

menjadi dasar pengembangan Kurikulum 2013 revisi 2016 mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Pendekatan yang dipakai dalam kurikulum 2013 edisi revisi 2016 

adalah genre-based, genre pedagogy, dan content language integrated 

learning(CLIL). Secara singkat, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

berbasis genre. Genre merupakan pengelompokan dari suatu peristiwa 

komunikasi. Setiap peristiwa komunikasi memiliki tujuan komunikatif yang khas 

yang juga berbeda dalam wujud komunikasinya. Wujud komunikasi ini ditentukan 

oleh masyarakat yang menghasilkan genre tersebut (Swales dalam kemendiknas, 

2016 : 1). Ada beberapa prinsip yang yang diacu, yakni: (1) teks terbentuk karena 

tuntutan kegiatan sosial; (2) teks itu memiliki tujuan sosial; (3) bentuk teks 

merupakan hasil konvensi; (4) kebahasaan suatu teks bersifat fungsional sesuai 

tujuan sosial; dan (5) aspek kebahasaanteks (seperti kosakata, tata bahasa, atau ciri 
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lainnya) dibelajarkan secaara terpadu, tidak boleh dibelajarkan terpisah dari 

pertimbangan struktur teksnya (Biber & Conrad dalam Kemendiknas, 2016: 1). 

Hal yang perlu diingat adalah bahwa genre merupakan makna dan tujuan sosial, 

tipe teks adalah bentuk fisiknya. Oleh sebab itu, pendekatan berbasis genre juga 

terkadang disebut berbasis teks. 

 

Teks dalam pendekatan berbasis genre bukan diartikan istilah umum sebagai 

tulisan berbentuk artikel. Teks merupakan perwujudan kegiatan sosial dan 

bertujuan sosial, baik lisan maupun tulis. Ada 7 jenis teks sebagai tujuan sosial, 

yaitu: laporan (report), rekon (recount), eksplanasi (explanation), eksposisi 

(exposition: discussion, response or review), deskripsi (description), prosedur 

(procedure), dan narasi (narrative). Dalam Kurikulum 2013 revisi 2016 mata 

pelajaran Bahasa Indonesia secara umum bertujuan agar peserta didik mampu 

mendengarkan, membaca, memirsa (viewing), berbicara, dan menulis. 

Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan tiga hal lingkup materi yang saling 

berhubungan dan saling mendukung pengembangan kompetensi pengetahuan 

kebahasaan dan kompetensi keterampilan berbahasa (mendengarkan, membaca, 

memirsa, berbicara, dan menulis) peserta didik. Kompetensi sikap secara terpadu 

dikembangkan melalui kompetensi pengetahuan kebahasaan dan kompetensi 

keterampilan berbahasa.  Ketiga hal lingkup materi tersebut adalah bahasa 

(pengetahuan tentang Bahasa Indonesia); sastra (pemahaman, apresiasi, 

tanggapan, analisis, dan penciptaan karya sastra); dan literasi (perluasan 

kompetensi berbahasa Indonesia dalam berbagai tujuan khususnya yang berkaitan 

dengan membaca dan menulis) (Kemendiknas, 2013: 6). 
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Pada silabus Kurikulum 2013 kelas XI materi yang diberikan berupa teks cerita 

pendek dengan Kompetensi Dasar 3.8 mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang 

terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Dalam materi ini siswa 

diharapkan dapat menentukan unsur instinsik, unsur ekstrinsik, dan nilai-nilai 

kehidupan ynag terkandung dalam sebuah cerpen. Siswa dapat mengidentifikasi 

sebuah cerpen salah satunya dengan cara siswa harus memahami struktur cerita 

pendek yang terdiri atas tema dan masalah; fakta cerita; dan sarana cerita karena 

di dalam struktur cerpen terdapat unsur intrinsik dan siswa dapat mengambil nilai-

nilai kehidupan yang relevan pada masa sekarang ketika sudah memahami teks 

cerpen yang dibacanya. Selain itu siswa diharapkan dapat membandingkan hasil 

diskusi tentang struktur cerpen untuk memperkuat pemahaman.Pelaksanaan 

proses pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 revisi 2016 

menggunakan tiga pendekatan, yaitu pedagogi genre, saintifik, dan CLIL. Alur 

utama model adalah pedagogi genre dengan 4M (Membangun konteks, Menelaah 

Model, Mengonstruksi Terbimbing, dan Mengonstruksi Mandiri). Kegiatan 

mendapatkan pengetahuan (KD.3) dilakukan dengan pendekatan saintifik 5M 

(Mengamati, Mempertanyakan, Mengumpulkan Informasi, Menalar, dan 

Mengomunikasikan).  

 

Pengembangan keterampilan (KD.4) dilanjutkan dengan langkah mengonstruksi 

terbimbing dan mengonstruksi mandiri. Pendekatan CLIL digunakan untuk 

memperkaya pembelajaran dengan prinsip: (1) isi [konten] teks—berupa model 

atau tugas--bermuatan karakter dan pengembangan wawasan serta kepedulian 

sebagai warganegara dan sebagai warga dunia; (2) unsur kebahasaan [komunikasi] 

menjadi unsur penting untuk menyatakan berbagai tujuan berbahasa dalam 
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kehidupan; (3) setiap jenis teks memiliki struktur berpikir [kognisi] yang berbeda-

beda yang harus disadari agar komunikasi lebih efektif; dan (4) budaya[kultur], 

berbahasa, berkomunikasi yang berhasil harus melibatkan etika, kesantunan 

berbahasa, budaya (antarbangsa, nasional, dan lokal). Pembelajaran bahasa 

Indonesia ini dapat digambarkan dalam model sebagai berikut: 

2.2Gambar Model Pembelajaran bahasa Indonesia Kurikulum 2013 edisi 

revisi 2016 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kemendikbud kurikulum 2013 edisi revisi  2016 

Sastra khusunya struktur cerita pendek menggunakan pendekatan  ini melibatkan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik dituntut agar dapat 

berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan menemukan hubungan antara 

materi yang dipelajari dengan situasi dalam kehidupan nyata. Berdasarkan hal 

tersebut, peserta didik diharuskan mampu mengaitkan aspek struktur dalam 

kehidupan nyata. Sementara itu, pembelajaran sastra dapat berjalan dengan baik 

apabila ditunjang dengan penggunaan bahan ajar yang baik dan dapat memenuhi 

kebutuhan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. cerita pendek merupakan 

salah satu media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sastra. Namun, 

tidak semua cerita pendek dapat dijadikan bahan ajar di sekolah. cerita pendek 

yang digunakan dalam penelitian ini yang berjudul Kenang-kenangan Seorang 

Wanita Pemalu Karya W.S. Rendra. 
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Berikut ini merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam 

pemilihan bahan pengajaran sastra, yakni bahasa, psikologi, dan latar belakang 

kebudayaan (Rahmanto, 1988: 27). 

 

a. Bahasa 

Perkembangan karya sastra melewati tahap-tahap yang meliputi banyak aspek 

kebahasaan. Aspek kebahasaan dalam sastra ini tidak hanya ditentukan oleh 

masalah-masalah yang dibahas, tetapi juga fakor-faktor lain seperti cara penulisan 

yang dipakai pengarang, ciri-ciri karya sastra pada waktu penulisankarya itu, dan 

kelompok pembaca yang ingin dijangkau pengarang. 

b. Psikologi 

Dalam memilih bahan pengajaran sastra, tahap-tahap perkembangan psikologis ini 

hendaknya diperhatikan karena tahap-tahap ini sangat besar pengaruhnya terhadap 

minat dan keengganan anak didik dalam banyak hal. Berikut ini merupakan 

pentahapan yang dapat digunakan guru untuk lebih memahami tingkatan 

perkembangan psikologi 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 ke realitas. 

Meski pandanganya tentang dunia ini masih sangat sederhana, tapi pada tahap ini 

anak telah menyenangi cerita-cerita kepahlawanan, petualangan, dan bahkan 

kejahatan. 
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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 berusaha 

terus mengetahui dan siap mengikuti dengan teliti fakta- fakta untuk memahami 

masalah-masalah dalam kehidupan yang nyata. 

4) Tahap generalisasi (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. Karya sastra yang terpilih untuk diajarkan 

hendaknya sesuai dengan tahap psikologis pada umumnya dalam suatu kelas. 

Setiap peserta didik memiliki psikologis yang berbeda. Oleh sebab itu, guru harus 

dapat menyajikan karya sastra yang secara psikologis dapat menarik minat peserta 

didik agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

c. Latar Belakang Budaya 

Latar belakang sastra hampir meliputi semua faktor kehidupan manusia 

diantaranya geografis, sejarah, seni, legenda, moral, dan etika. Latar belakang 

budaya yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan peserta didik akan lebih 

mudah menarik minat peserta didik untuk membaca suatu karya sastra. 

Pemahaman terhadap budaya sendiri mutlak dilakukan sebelum kita mengenal 

dan memahami budaya luar (Rahmanto, 1988:32). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode 

Dalam pemecahan masalah yang ada pada suatu penelitian diperlukan metode 

penyelidikan yang hati-hati, teratur, dan terus-menerus, sedangkan untuk 

mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian. Metode penelitian adalah cara yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data peneltiannya (Arikunto, 2009: 16). 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sebagaimana 

dikemukakan oleh Arikunto (2009: 27) penelitian kuantitatif sesuai dengan 

namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, 

penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Peneliti bermaksud 

untuk mengetahui tingkat pemhaman struktur cerita pendek oleh siswa kelas XI di 

SMA N 1 Pringsewu. 

 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena dalam penelitian 

inimengolah data berupa angka yang di dapat dari hasil tes, yang diberikan untuk 

siswa kelas XI. Tes tersebut adalah sebuah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah, dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah. Hasil dari tes tersebut akan digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat 
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pemahaman struktur cerita pendek  Kenang-kenangan Seorang Wanita Pemalu 

karya W.S Rendra oleh siswa kelas XI di SMA N 1 Pringsewu. 

 

 

B. Populasi 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang 

lingkup dan waktu yang kita tentukan (Margono, 2010: 118). Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI semester ganjil tahun pelajaran 

2017/2018 di SMA Negeri 1 Pringsewu. Sumber data pada penelitian ini terdiri 

atas delapan kelas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini. 

 

Tabel 3.1 Jumlah Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Pringsewu Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

No Kelas Jumlah siswa 

1. XI MIPA 1 34 

2. XI MIPA 2 32 

3. XI MIPA 3 34 

4. XI MIPA 4 34 

5. XI MIPA 5 33 

6. XI MIPA 6 33 

7. XI IPS 1 29 

8. XI IPS 2 30 

Jumlah 259 

Sumber: SMA Negeri 1 Pringsewu TP 2017/2018 

 

 

C. Sampel 

Sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil 

denganmenggunakan cara tertentu (Margono, 2010: 121). Mengingat populasi 

yang akanditeliti yaitu 256 siswa, oleh sebab itu peneliti mengambil sampel dari 

populasitersebut. Pengambilan sampel mengacu pada pendapat (Arikunto, 2009) 

yangmenyatakan bahwa, apabila subjeknya lebih dari 100, sampel dapat diambil 
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antara10%-15% atau 20%-25%. Berdasarkan pendapat tersebut maka maka dalam 

penulisan ini penulis mengambil sampel sebanyak 10% dari tiap-tiap kelas. 

 

Tabel 3.2 Jumlah Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Pringsewu Tahun 

Pelajaran2017/2018 yang menjadi Sampel. 

No Kelas Jumlah Siswa 10 % dari Jumlah 

Siswa 

Sampel 

yang 

Ditetapkan 

1. XI MIPA 1 34 3,4 % 3 

2. XI MIPA 2 32 3,2 % 3 

3. XI MIPA 3 34 3,4 % 3 

4. XI MIPA 4 34 3,4 % 3 

5. XI MIPA 5 33 3,3 % 3 

6. XI MIPA 6 33 3,3 % 3 

7. XI IPS 1 29 2.9 % 3 

8. XI IPS 2 30 3 % 3 

Jumlah 24 

 Sumber: SMA Negeri 1 Pringsewu TP 2017/2018 

 

 Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan Random Sampling (pengambilan 

sampel secara acak) dengan cara diundi, dengan masing-masing kelas sebanyak 

10% dari setiap kelas yang diundi melalui gulungan kertas yang dikeluarkan pada 

tiap-tiap kelas. Dengan demikian setiap siswa yang menjadi anggota populasi 

memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Mengingat banyaknya 

populasi, maka untuk memudahkan pengambilan anggota sampel penelitian, 

undian dilakukan di setiap kelas. Hal ini dimaksudkan agar anggota sampel untuk 

masing-masing kelas seimbang jumlahnya dan menyebar di semua kelas, sehingga 

cukup representatif. 

 

 Langkah-langkah pengambilan sampel tersebut adalah sebagai berikut. 

1. mempersiapkan kertas kosong yang dipotong-potong sesuai keperluan; 
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2. menuliskan nomor absen anggota populasi (perkelas) kedalam masing-masing 

kertas yang sudah dipotong-potong, dan kemudian digulung; 

3. gulungan kertas tadi dimasukan kedalam wadah (masing-masing kelas) lalu 

dikocok supaya acak; 

4. gulungan kertas tadi dikeluarkan satu persatu sesuai dengan keperluan, dan 

nomor absen yang terdapat pada gulungan tersebut dicatat; 

5. nomor-nomor absen yang terpilih dari gulungan kertas yang keluar, kemudian 

dicatat dan selanjutnya dijadikan sampel penelitian. Hal ini dilakukan pada 

setiap kelas. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Tes adalah cara atau prosedur dalam pengukuran dan penilaian di bidang 

pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa 

pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah, sehingga dapat dihasilkan nilai 

yang melambangkan tingkah laku atau prestasi. Tes ini diberikan kepada peserta 

didik secara individual, pemberiannya ditujukan untuk mengukur pemahaman 

struktur cerpen Kenang-kenangan Seorang Wanita Pemalu karya W.S. Rendra 

oleh siswa kelas XI di SMA N 1 Pringsewu. 

 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

tekniktes. Jenis tes yang digunakan yaitu tes tertulis dalam bentuk soal pilihan 

berganda yang sudah ditetapkan indikator penilaiannya. Waktu yang disediakan 

untuk menjawab seluruh instrumen yang berkaitan struktur cerpen (tema dan 

masalah, fakta certa, dan sarana cerita) tersebut sebanyak 90 menit. Adapun, 

rincian yang telah ditentukan oleh peneliti, yakni tes disusun sebanyak 40 soal. 
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Soal yang digunakan untuk tes, yaitu soal yang berkaitan dengan tema dan 

masalah sebanyak 6 soal, soal yang berkaitan dengan fakta cerita sebanyak 17 

soal, dan soal yang berkaitan dengan sarana cerita sebanyak 17 soal. Soal yang 

diberikan ke pada siswa sesuai dengan indikator untuk mengukur tingkat 

pemahaman struktur cerita pendek Kenang-Kenangan Seorang Wanita Pemalu 

karya W.S. Rendra oleh Siswa Kelas XI di SMA N 1 Pringsewu. Skor total untuk 

tiap nomor adalah 1 sehingga skor maksimal yangdapat dikumpulkan siswa 

adalah 40 dan skor terendah 0. Adapun, kisi-kisi tes terdapat dalam tabel 3.3. 

 

Peneliti menggunakan instrumen tes soal pilihan berganda dalam rangka untuk 

mengetahui tingkat pemahaman struktur cerita pendek Kenang-Kenangan 

Seorang Wanita Pemalu karya W.S. Rendra oleh Siswa Kelas XI di SMA N 1 

Pringsewu yaitu: 

 

1. Tes pilihan berganda sifatnya lebih representatif artinya pasti ada jawaban 

yang tepat atau yang tidak tepat. 

2. Dapat mengidentifikasikan secara cepat kesulitan siswa atau soal yang 

menjadi problematika siswa. 

3. Ketetapan umpan balik feedback dapat ditargetkan secara lebih efisien karena 

terdapat batasan yakni kesalahan siswa dalam menjawab. 

4. Mengoreksinya jauh lebih mudah dibandingkan dengan tes uraian, sehingga 

lebih cepat mengetahui kemampuan siswa yang diuji. 

5. Butir-butir soal pada tes pilihan berganda jauh lebih mudah dianalisis, baik 

dari segi derajat kesukarannya, daya pembeda, validitas, maupun 

reliabilitasnya. 
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Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data adalah 

sebagai berikut. 

1. Meminta siswa membaca petunjuk (soal) yang diberikan sebelum menjawab 

soal yang disediakan. 

2. Siswa diberikan cerpen Kenang-kenangan Seorang Wanita Pemalu Karya 

W.S. Rendra dan untuk dibaca sebelum menjawab soal dengan waktu yang 

telah ditentukan (2x45) 90 menit. 

3. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada yang kurang jelas sebelum 

mengerjakan soal. 

4. Mengakhiri tes dengan kegiatan siswa mengumpulkan hasil pekerjaan. 

5. Membaca secara keseluruhan hasil kerja siswa dan memberikan skor per 

aspek. 

 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Tes Pemahaman Struktur Cerita Pendek 

 

No Indikator Deskriptor Instrumen Jumlah 

soal 

Ketera

ngan 

1. Tema dan 

Masalah 

Siswa dapat 

menjelasakan 

tema dan masalah 

dalam cerita 

pendek. 

1,3,7,10,36

,38. 

6 
Setiap 

soal 

benar, 

skor 1 
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2. Fakta cerita 

 

 

 

 

 

 

1. Alur 

 

 

 

 

2. Penokohan 

 

 

 

 

 

3.Latar 

Siswa dapat 

menjelaskan fakta 

cerita dalam cerita 

pendek, yang 

dirinci sebagai 

berikut. 

 

1. Siswa dapat 

menjelakan alur 

dalam cerita 

pendek. 

 

2. Siswa dapat 

mengategorikan 

penokohan dalam 

cerita pendek. 

 

 

3. Siswa dapat 

membedakan latar 

tempat, latar 

suasana, dan latar 

waktu dalam 

cerita pendek. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4, 8, 11, 

12, 

14,15,16, 

18, 22, 23, 

25, 33, 34. 

 

27, 32, 37. 

17 (Satu). 

 

Setiap 

skor 

salah, 

skor 0 

(Nol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sarana Cerita 

 

 

 

 

 

 

 

1. Judul 

 

 

 

2. Pusat 

Pengisahan 

 

 

 

 

3. Simbol 

 

 

 

 

 

Siswa dapat 

menjelaskan 

sarana cerita 

dalam cerita 

pendek, yang 

dirinci sebagai 

berikut. 

 

1. Siswa dapat 

menjelaskan judul 

dalam cerita 

pendek. 

2. Siswa dapat 

menjelaskan pusat 

pengisahan atau 

sudut pandang 

dalam cerita 

pendek. 

3. Siswa dapat 

memberikan 

contoh simbol 

yang terdapat 

dalam cerita 

pendek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

9, 13, 30. 

 

 

 

 

 

17 
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4. Ironi 

 

 

 

 

5. Humor 

 

 

 

 

 

6. Suasana 

dan Gaya 

4. Siswa dapat 

menjelaskan ironi 

yang terdapat 

dalam cerita 

pendek. 

5. Siswa dapat 

menguraikan 

peristiwa lucu 

atau humor yang 

terdapat dalam 

cerita pendek. 

6. Siswa dapat 

mengategorikan 

suasana dan gaya 

yang dipakai oleh 

pengarang dalam 

cerita pendek. 

 

19, 21, 26, 

28, 31, 39. 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

5,17 

20, 24, 29. 

 Jumlah soal  40 

(Sumber: Pengolahan data 2017) 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk mengetahui data tingkat pemahaman struktur 

cerita pendek Kenang-kenangan Seorang Wanita Pemalu Karya W.S. Rendra 

Oleh Siswa kelas XI di SMA N 1 Pringsewu. Peneliti menganalisisnya 

menggunakan teknik analisis statistik, yaitu data yang telah diperoleh yaitu berupa 

nilai siswa. Data yang diperoleh dianalisis dengan langkah sebagai berikut : 

1. membaca hasil lembar jawaban kerja siswa; 

2. mengoreksi jawaban siswa, mengoreksi jawaban siswa, peneliti menggunakan 

 tes objektif dan dikoreksi sendiri karena ada kunci jawabannya. Kriteria yang 

 digunakan dalam penilaian, yakni terdapat pada tabel 3.3; 

3. memberikan nilai pada lembar jawaban siswa yang telah dikoreksi; 
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4. untuk menentukan rata-rata nilai siswa di peroleh dari jumlah nilai siswa, 

kemudian dikonsultasikan ke pada rumus sebagai berikut 

 

 

 

5. setelah itu mengklasifikasikan data sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, 

dan menyimpulkan hasil deskripsi tingkat pemahaman siswa terhadap struktur 

cerita pendek Kenang-kenangan Seorang Wanita Pemalu karya W.S. Rendra 

di SMA N 1 Pringsewu; 

6. Selanjutnya, untuk menghitung rentang skor, peneliti menggunakan tolok ukur 

merujukpada Sanusi 2013. 

 

Tabel 3.4Tolok Ukur Penilaian Pemahaman Struktur Cerita Pendek 

Interval Pemahaman Kriteria 

>86 Sangat baik 

74-85 Baik  

62-73 Sedang 

50-61 Kurang 

<50 Sangat kurang 

(Sumber: Sanusi, 2013:76 ) 

 

Tolok ukur penilaian pemahaman struktur cerita pendek menggunakan pendapat 

dari Sanusi dikarenakan dalam Buku Penilaian Pengajaran Bahasa Dan 

Sastrakarya Effendi Sanusi memuat kategori pengolahan skor menjadi nilai 

dengan dua skala yaitu nilai berskala lima dengan Standar PAN dan PAP dan nilai 

berskala sepuluh dengan standar PAN dan PAP.  Kategori penilaian tingkat 

pemahaman struktur cerita pendek yang ditetapkan ahli tidak ada, sehingga 

 Jawaban Benar  x 100 

Jumlah Soal 
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peneliti memutuskan mengklasifikasikan tingkat pemahaman struktur cerita 

pendek dengan nilai berskala lima untuk penilaian sastra. 

 

 

F. Uji Persyaratan Instrumen 

 

1. Uji Validitas 

 

Validitas adalah derajat yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang 

hendak diukur (Sukardi, 2007: 122). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini, validitas yang akan 

digunakan untuk mengetahui kesahihan instrumen adalah validitas konstruk. 

Menurut Sugiyono (2010:177) untuk menguji validitas konstruk dapat digunakan 

pendapat dari ahli. Dalam hal ini setelah instrumen dikontruksi tentang aspek-

aspek yang akan diukur dengan berdasarkan teori tertentu, maka selanjutkannya 

dikonsultasikan dengan ahli. Kemudian ahli dimintai pendapat mengenai 

instrument yang telah disusun. Setelah pengujian konstruk dari ahli, maka 

diteruskan dengan uji coba instrumen. 

 

Kriteria pengujian jika harga rhitung > rtabel dengan α = 0,05 dan n sampel yang 

diteliti, maka alat ukur tersebut valid, dan sebaliknya jika harga rhitung < rtabel 

maka alat ukur tersebut tidak valid. Pelaksanaan uji coba instrumen dalam 

penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 Januari 2018 kepada 34 peserta didik 

kelas XI SMA N 2 Pringsewu Tahun Pelajaran 2017/2018. Menguji validitas 

instumen dalam penelitian ini menggunakan rumus Pearson yang terdapat dalam 

program SPSS 16. 
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2. Reliabilitas Soal  

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan 

hasil yan tetap. Maka pengertian reliabilitas tes, berhubungan dengan masalah 

ketetapan hasil tes atau seandainya hasil berubah-ubah, perubahan yang terjadi 

dapat dikatakan tidak berarti. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat 

dengan ajeg memberikan data yang sesuai dengan kenyataan (Arikunto, 2008: 

86).  

 

 

3. Tingkat Kesukaan Soal 

Tabel 3.5 Indeks kesukaran soal 

 

Indeks kesukaran soal Intrepetasi kesukaran 

0.00 – 0.30 Sukar 

0.31– 0.70 Sedang 

0.71– 1.00 Mudah 

Sumber : (Arikunto, 2005) 

 

 

 

4. Daya Pembeda Soal 

Perhitungan daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butirsoal 

mampu membedakan peserta didik yang sudah menguasai kompetensi dengan 

peserta didik yang belum atau kurang menguasai kompetensi berdasarkan kriteria 

tertentu. Semakin tinggi koefisien daya pembeda suatu butir soal, semakin mampu 

butir soal tersebut membedakan peserta didik yang menguasai kompetensi dengan 

peserta didik yang kurang menguasai kompetesi tertentu.Untuk menentukan daya 

pembeda, maka nilai perhitungan yang digunakan adalah r hitung pada SPSS yang 

dibandingkan dengan kriteria daya beda soal. 
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Tabel 3.6 Indeks Daya Beda Soal 

Indeks kesukaran soal Intrepetasi kesukaran 

<0.20 Buruk /soal tidak dapat dipakai 

0.20- 0.40 Sedang/ soal diperbaiki 

0.40-0.70 Baik/ soal diterima 

0.70-1.0 Sangat baik/soal diterima dengan baik 

Sumber : (Arikunto, 2005) 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian di SMAN 1 Pringsewu tahun pelajaran 2017/2018, dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pemahaman siswa terhadap struktur cerita pendek 

Kenang-Kenangan Seorang Wanita Pemalu  karya W.S. Rendra yakni 

memiliki pemahaman sedang dengan rata-rata 73, 3%. Pemahaman siswa dapat 

dinyatakan siswa cukup memahami struktur cerita pendek dengan baik, namun 

dalam menjawab soal masih ada yang kurang tepat. Selain itu, pemahaman 

siswa dapat dinyatakan siswa mampu mengetahui, memahami, dan 

menghubungkan kejadian-kejadian atau membeda-kan pokok-pokok 

permasalahan yang terkandung dalam cerita. 

 

Pemahaman struktur cerita pendek yang diteliti ada tiga bagian yaitu 

pemahaman tema dan masalah, pemahaman fakta cerita, dan pemahaman 

sarana cerita. Secara khusus dapat dirinci sebagai berikut: (1) pada soal 

pemahaman tema dan masalah siswa rata-rata memiliki pemahaman sangat 

baik, dibuktikan dengan 90% siswa menjawab dengan tepat soal pemahaman 

tema dan masalah. Pemahamannya dapat dinyatakan siswa mampu 

memprediksi, menghayati, menilai, menghargai, dan memiliki serta membuat 

simpulan terhadap isi cerita dan unsur-unsurnya; (2) pada soal pemahaman 

fakta cerita siswa rata-rata memiliki pemahaman baik, dibuktikan dengan 70% 
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siswa dapat menjawab soal fakta cerita dengan tepat. Pemahamannya dapat 

dinyatakan siswa mengetahui, memahami, dan menghubungkan kejadian-

kejadian atau membedakan pokok permasalahan; (3) pemahaman sarana cerita 

siswa rata-rata memiliki pemahaman sedang, dibuktikan dengan 60% siswa 

dapat menjawab soal sarana cerita dengan tepat. Pemahamannya dapat 

dinyatakan siswa dapat mengetahui dan menguhubungkan kejadian-kejadian 

cerita. 

 

Pemahaman struktur cerita pendek dilihat dari keseluruhan siswa menjawab 

soal memiliki nilai rata-rata 72,40 dan secara umum dikategorikan sedang. 

Selain itu, pemahaman siswa dapat dinyatakan siswa dapat mengetahui dan 

menguhubungkan kejadian-kejadian atau membedakan pokok-pokok 

pemasalahan. 

 

Secara khusus dapat dirinci (1) terdapat 10 siswa yang memiliki nilai rata-rata 

78 dan termasuk kategori sangat baik. Siswa sudah memahami struktur cerita 

pendek dengan baik dan menjawab soal dengan tepat. Selain itu, 

dalampembelajaran siswa mampu memprediksi, menghayati, menilai, serta 

membuat simpulan terhadap isi cerita dan unsur-unsur yang terkandung dalam 

cerita pendek Kenang-Kenangan Seorang Wanita Pemalu  karya W.S. Rendra . 

(2) terdapat 13 siswa yang memiliki nilai rata-rata 69, 23 dan termasuk 

kategori sedang. Siswa cukup memahami struktur cerita pendek dengan baik, 

namun dalam menjawab soal masih ada yang kurang tepat. Selain itu, 

pemahaman siswa dapat dinyatakan siswa mampu mengetahui, memahami, dan 

menghubungkan kejadian-kejadian atau membedakan pokok-pokok 
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permasalahan yang terkandung dalam cerita; dan (3) terdapat 1 siswa yang 

memiliki nilai 57,5 dan termasuk kategori kurang.Siswa kurang memahami 

struktur cerita pendek dengan baik dan menjawab soal kurang tepat. Selain itu, 

dalam pembelajaran siswa hanya kagum, serta mengetahui isi cerita dan tidak 

tepat dalam menjawab soal yang diberikan peneliti. 

 

 

B. Saran 

Dengan diperolehnya gambaran empirik tentang pemahaman siswa terhadap 

struktur cerita pendek dan tingkat pemahaman siswa terhadap struktur cerita 

pendek Kenang-Kenangan Seorang Wanita Pemalu  karya W.S. Rendra, maka 

akan membawa saran sebagai berikut : 

1) Untuk guru, guru dapat meningkatkan pemahaman struktur cerita pendek 

pada kategori yang lebih tinggi yaitu pemahaman struktur cerita pendek 

dengan kategori baik atau sangat baik. Selanjutnya guru hendaknya 

meningkatkan pemahaman cerita pendek khususnya sarana cerita (judul, 

pusat pengisahan, simbol, ironi, humor, dan suasana dan gaya) 

dikarenakan pemahaman sarana cerita nilainya paling rendah. Berikutnya 

dapat dilanjutkan dengan pemahaman fakta cerita (tokoh dan penokohan, 

alur, dan latar) dan pemahaman tema dan masalah. 

2) Untuk peneliti selanjutnya, jika ingin melakukan penelitian yang serupa 

hendaknya sumber data yang digunakan selain istrumen soal pilihan 

berganda. Misalnya menggunakan soal uraian, wawancara, atau angket. 
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