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II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

  

2.1 Pengertian Sastra 

Sastra adalalah seni yang berhubungan dengan penciptaan dan ungkapan pribadi 

(ekspresi) (Sumardjo, 1984: 15). Selain itu, sastra juga merupakan  salah satu 

hasil karya manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia hidup di dunia ini 

memerlukan banyak kebutuhan. Manusia perlu makan, pakaian agar tidak 

kedinginan, rumah agar tidak kehujanan dan kepanasan, perlu kedokteran agar 

tidak jatuh sakit. Manusia juga perlu hiburan agar mendapat kesenangan. Manusia 

perlu berpikir dan mencipta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya itu. Ada 

kebutuhan manusia yang berupa kebendaan, ada pula kebutuhan manusia yang 

bersifat kerohanian seperti aturan-aturan hidup dalam hidup bersama, kesenian 

untuk hiburan. Semua hasil kerja manusia untuk memenuhi kebutuhannya itu 

disebut kebudayaan. Karena kebutuhan manusia begitu banyak maka kebutuhan-

kebutuhan tersebut digolongkan dalam beberapa kategori yaitu kebutuhan 

kebendaan yang terdiri dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi; kebutuhan 

kerohanian terdiri dari kesenian, tata cara beribadah dalam agama, peraturan-

peraturan dalam masyarakat, dan filsafat (Sumardjo, 1984: 2). 

 

Karya sastra adalah suatu fenomena sosial. Karya sastra terkait dengan pembaca 

dan segi kehidupan manusia yang diungkapkan di dalam nya. Karya sastra sebagai 
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fenomena sosial tidak hanya terletak pada segi penciptaannya tetapi pada hakikat 

karya itu sendiri tetapi sebagai reaksi sosial seorang penulis terhadap fenomena 

sosial yang dihadapinya mendorong ia menulis karya sastra. Oleh sebab itu, 

mempelajari karya sastra berarti mempelajari suatu kehidupan sosial, mengkaji 

manusia, kehidupan, budaya, ideologi, perwatakan, bahkan menyangkut masalah-

masalah lain yang lebih luas yang terkait dengan kehidupan manusia (Semi, 1990: 

53).  

 

Sastra merupakan suatu bentuk budaya yang universal. Sastra merupakan produk 

karya seni kreatif yang objeknya adalah manusia dengan segala permasalahannya 

dan disampaikan atau diwadahi oleh bahasa yang khas dan mengandung nilai 

estetik. Sastra tidak pernah sama antara satu tempat di dunia ini dengan tempat 

lain, tidak pernah sama antara waktu dengan waktu yang lain. Selain itu, karya 

sastra merupakan suatu tiruan alam, mimesis, tetapi juga merupakan suatu produk  

imajinasi dan produk kreativitas (Semi, 1990: 53).  

 

Berdasarkan pengertian-pengertian karya sastra tersebut  dapat disimpulkan 

bahwa karya sastra merupakan hasil karya manusia  berupa bahasa yang mewakili 

fenomena sosial. 

  

Karya sastra memiliki beberapa ciri, antara lain. 

1. Sastra memberikan hiburan. Karya sastra yang baik selalu menyenangkan 

untuk dibaca, ingin selalu mengulangi membacanya. Hiburan yang diberikan 

karya sastra adalah hiburan spiritual. 
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2. Sastra menunjukkan kebenaran hidup manusia. Sastra dihargai karena berguna 

bagi hidup manusia. Sastra mengungkapkan berbagai pengalaman manusia 

agar manusia lain dapat memetik pelajaran baik dari padanya agar manusia 

menjadi lebih mengerti manusia lain. 

3. Sastra itu melampaui batas bangsa dan zaman. Kitab sastra Mahabarata dan 

Rramayana menceritakan kejadian beberapa ratus tahun sebelum Masehi 

tetapi cerita tersebut masih tetap digemari orang dalam abad keduapuluh ini. 

Ini berarti sastra tersebut melampaui batas zamannya. Ia digemari manusia 

sepanjang abad karena ia menceritakan pengalaman manusia yang akan terjadi 

berulang-ulang. Persoalan terjadinya perang, kehilangan suami yang gugur 

dalam perang, kebaktian kepada guru, adanya manusia serakah yang merebut 

milik kita, semua itu akan terus dialami manusia. Jadi, karya sastra yang baik 

adalah karya yang mempersoalkan hakekat permasalahan manusia. Meskipun 

Mahabarata ditulis oleh orang Hindu dan tentang agama Hindu, tetapi berhasil 

membicarakan hal-hal yang menjadi masalah orang-orang di luar agama itu 

sehingga abadi (Sumardjo, 1984: 14—15).   

 

Membaca karya sastra memiliki beberapa tujuan, antara lain. 

1. Untuk mendayagunakan pengetahuan. Tujuan membaca sastra bukanlah 

memperolah pengetahuan. Kalau ingin mengetahui adat istiadat dan kehidupan 

masyarakat Sumatera Barat tahun 1920-an tidak perlu membaca roman-roman 

yang ditulis oleh Marah Rusli, Abdul Muis, atau Nur Sutan Iskandar, tetapi 

bacalah secara langsung buku ilmu pengetahuan tentang hal itu. Sastra berisi 

pengetahuan karena berisi pengalaman pengarangnya. Namun, pengetahuan 
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yang didapatkan dari sastra bukan bertujuan memperkaya ilmu pengetahuan 

tentang suatu hal. Pengetahuan dalam sastra bertujuan menghidupkan dan 

mendayagunakan pengetahuan yang dimiliki. Ilmu pengetahuan hanyalah 

pengetahuan intelektual yang mati. Pengetahuan akan menjadi hidup dapat 

digunakan jika diwujudkan dalam karya sastra. Pembaca mengetahui bahwa 

bahwa seorang anak yang tak diakui oleh orang tua dan saudara-saudara itu 

tentu menderita batinnya. Pengetahuan ini baru benar-benar dapat dihayati jika 

membaca bagian dari kitab Mahabarata yang menceritakan Karna yang 

mengikuti sayembara memanah. Setiap ayah dapat begitu kuat mencintai anak 

lelakinyaketika pembaca benar-benar memahami kisah Rustem dan Sohrab 

dari sastra Persia atau Raja Priamus dan Hector dalam Epos Lilias dari 

Homeros.  

2. Untuk memperkaya rohani. Pembaca sastra harus ikut aktif dalam mencari 

sesuatu arti yang dikandung oleh permukaan ceritanya sehingga pembaca akan 

memperoleh kekayaan rohani (bukan sekedar pengetahuan) yang akan 

memperkuat jiwanya. 

3. Untuk menjadi manusia berbudaya. Manusia yang berbudaya adalah manusia 

yang cepat tanggap terhadap segala hal yang luhur dan indah dalam hidup ini. 

Pembaca menggemari musik yang baik, menggunakan bahasa yang teratur dan 

terpelajar dalam percakapan, senang terhadap lukisan-lukisan, penuh rasa 

cinta, puas dan gembira ketika mengunjungi peninggalan-peninggalan kuno 

bangssanya dan umat manusia umumnya, tahu menghargai dan mencintai 

buku-buku sastra yang baik sebab di dalam karya-karya seni dan budaya 

tersebut terkandung gagassan-gagasan tentang kebenaran, keindahan dan 
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kebaikan. Kebiasaan manusia untuk selalu bergaul dengan kebenaran, 

keindahan, dan kebaikan dalam karya-karya seni dan sastra yang besar tadi 

dengan sendirinya akan mempengaruhi tingkah lakunya dalam kehidupan 

sehari-hari. Tingkah lakunya yang berbudaya adalah tingkah laku yang 

menunjukkan kesederhanakan tetapi berbudi pekerti luhur, santai tetapi penuh 

disiplin diri, bersikap bebas, kuat, dan lembut. 

4. Untuk belajar mengungkapkan sesuatu dengan baik. Sastra penuh kata-kata 

yang tersusun secara tepat dan memesona. Pembaca dapat belajar 

menggunakan ungkapan bahasa secara indah dan menarik untuk keperluan-

keperluan tertentu (Sumardjo, 1984: 16—18 ). 

 

Karya sastra yang baik senantiasa mengandung nilai (value). Nilai itu dikemas 

dalam wujud struktur karya sastra yang secara implisit (tidak dinyatakan secara 

jelas atau terang-terangan, tersirat) terdapat dalam alur, latar, tokoh, tema, dan 

amanat (Kusrini, 2012: 38). Nilai yang terkandung dalam sastra antara lain.  

1. Nilai hedonik (hedonik value) yaitu nilai yang dapat memberikan kesenangan 

secara langsung kepada pembaca. 

2. Nilai artistik (artistic value), yaitu nilai yang memanifestasikan suatu seni atau 

keterampilan dalam melakukan suatu pekerjaan. 

3. Nilai kultural (cultural value), yaitu nilai yang dapat memberikan atau 

mengandung hubungan yang mendalam dengan masyarakat, peradaban, dan 

kebudayaan. 

4. Nilai etis, moral, agama (ethical, moral, religious value) yaitu berkaitan 

dengan dengan etika, moral, dan agama. 
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5. Nilai praktis (practical value) yaitu nilai yang mengandung hal praktis yang 

dapat diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. 

 

2.2 Sastra Lisan   

Sastra lisan  atau  folklore  adalah sastra yang disampaikan secara turun-

temurun, sesuatu yang telah menjadi tradisi (Kosasih, 2007: 343). Sastra lisan 

merupakan sebuah kebudayaan.  

Berikut ini ciri-ciri sastra lisan antara lain. 

1. Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yakni 

disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut. 

2. Folklor bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau 

dalam bentuk standar. 

3. Folklor ada  dalam versi-versi, bahkan varian-varian yang berbeda. 

4. Folklor bersifat anonim, penciptanya sudah tidak diketahui lagi. 

5. Folklor biasanya memunyai bentuk berumus atau berpola, misalnya untuk 

menyatakan kecantikan seorang gadis digunakan kata-kata klise ―seperti 

bulan empat belas hari‖. 

6. Folklor memunyai kegunaan dalam kehidupan bersama kolektif. 

7. Folklor bersifat pralogis, yaitu memunyai logika sendiri yang tidak sesuai 

dengan logika umum. 

8. Folklor menjadi milik bersama dan kolektif tertentu. 

9. Follor pada umumnya bersifar polos dan lugu sehingga sering kelihatan 

kasar dan terlalu spontan (Dananjaya dalam Amir, 2013: 162). 
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2.3 Sastra Lisan Lampung 

 Sastra lisan Lampung adalah sastra berbahasa Lampung yang hidup secara lisan 

yang tersebar dalam bentuk tidak tertulis (kini sudah diinventarisasi dan sudah 

banyak yang ditulis). Sastra lisan lampung merupakan milik kolektif etnik 

Lampung dan bersifata anonim. Sastra itu banyak yang tersebar di masyarakat, 

bagian yang sangat penting dari kekayaan budaya etnik Lampung dan bagian dari 

kebudayaan nasional. Sastra lisan Lampung dapat dibedakan menjadi lima jenis, 

yaitu peribahasa, teka-teki, mantra, puisi, dan cerita rakyat (Sanusi, 1999: 7). 

 Berdasarkan jenis sastra lisan Lampung, cerita rakyat akan menjadi fokus dalam 

penelitian ini. Berikut ini pembahasannya. 

 

2.3.1 Cerita Rakyat 

Cerita rakyat adalah suatu cerita yang pada dasarnya disampaikan secara lisan. 

Peristiwa yang diungkapkan dianggap pernah terjadi pada masa lalu, kreasi 

semata yang didorong oleh keinginan untuk menyampaikan pesan atau amanat 

tertentu atau upaya untuk memberi atau mendapatkan hiburan.  Cerita rakyat 

merupakan kekayaan bersama yang lahir atas dorongan untuk berkomunikasi 

sesamanya. Dalam cerita rakyat terungkap berbagai kreativitas berbahasa untuk 

mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Masyarakat Lampung 

memiliki banyak cerita yang berbentuk prosa. Cerita-cerita itu dapat digolongkan 

menjadi enam jenis, yaitu epos, sage, fabel, legenda, mite, dan cerita-cerita yang 

semata-mata berdasarkan fiksi (Sanusi, 1999: 114). 
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2.3.1.1 Jenis-Jenis Cerita Rakyat 

1.  Epos 

Epos adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa latin yang berarti cerita 

kepahlawanan atau wiracerita. Epos megungkapkan dan bertolak dari suatu  

realitas. Isinya menyangkut suatu peristiwa yang benar-benar terjadi atau  

yang diyakini sebagai suatu kebenaran yang pernah berlangsung pada masa  

silam (Sanusi, 1999: 114). 

2. Sage 

Sage adalah cerita yang berdasarkan atas peristiwa sejarah yang telah bercampur 

dengan fantasi (Sanusi, 1999: 117). 

3. Fabel 

Fabel atau cerita binatang adalah cerita yang tokoh-tokohnya berupa binatang 

dengan peran layaknya manusia. Binatang-binatang itu dapat berbicara, makan, 

minum, berkelakuaan sebagaimana manusia (Kosasih, 2007: 346). Fabel adalah 

dongeng yang menggambarkan watak atau budi manusia.  Para pelaku cerita 

adalah binatang. Isinya banyak mengandung pelajaran yang berguna bagi manusia 

(Sanusi, 1999: 120).   

Fabel merupakan bentuk cerita rakyat yang sifatnya universal. Fabel tidak hanya 

dikenal masyarakat nusantara, melainkan hampir dikenal di seluruh dunia 

(Kosasih, 2007: 346). 

4. Legenda 

Legenda disebut juga cerita tentang asal-usul. Secara garis besar cerita asal-usul 

terbagi ke dalam tiga jenis, antara lain 
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a. Cerita asal-usul dunia tumbuhan, misalnya asal-usul gadung beracun, asal-usul 

tandan jagung berlobang. 

b. Cerita asal-usul dunia binatang, misalnya asal-usul sapi bergelambir, asal-usul 

kuda bertanduk. 

c. Cerita asal-usul terjadinya suatu tempat, misalnya asal-usul Gunung 

Tangkubanperahu, asal-usul Danau Toba (Kosasih, 2007: 346). 

Legenda adalah cerita rakyat yang berkenaan dengan peristiwa  

sejarah (Sanusi, 1999: 122).    

5. Myte 

Mite adalah dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap makhluk 

halus (dewa-dewa, peri, atau jin), binatang, atau tumbuh-tumbuhan (Sanusi, 1999: 

124). 

6. Fiksi 

Fiksi adalah cerita rekaan yang hanya berdasarkan atas khayalan atau pikiran 

pengarang tidak berdasar kenyataan (Sanusi, 1999: 128).  

 

2.3.1.2 Unsur-Unsur Cerita 

Unsur-unsur cerita terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik cerita 

antara lain 

a. Tema, yaitu ide pokok atau gagasan yang mendasari sebuah cerita. 

b. Tokoh dan penokohan, berkaitan dengan sifat dan karakter tokoh dalam cerita. 

c. Latar, berkaitan dengan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. 

d. Sudut pandang atau cara pandang menempatkan diri dalam cerita. 
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e. Alur yaitu rangkaian peristiwa yang saling berhubungan sehingga membentuk 

suatu cerita. 

f. Amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. 

g. Gaya bahasa yang digunakan pengarang (Fibrianti, 2012: 34). 

 

Unsur ekstrinsik cerita antara lain 

a. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan baik buruknya sikap atau 

perbuatan.  

b. Nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan kehidupan di 

masyarakat. 

c. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan atau 

hubungan manusia dengan Tuhan. 

d. Nilai pendidikan adalah nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan 

sikap dan tata laku seseorang melalui upaya pengajaran dan latihan.  

e. Nilai budaya merupakan nilai yang berhubungan dengan adat-istiadat dan 

kebudayaan suatu daerah yang mendasari cerita (Fibrianti, 2012: 35).  

 

2.4 Nilai Sosial 

Nilai merupakan  kumpulan sikap perasaan ataupun anggapan terhadap sesuatu 

hal tentang baik dan buruk, benar salah, patut tidak patut, hina mulia, maupun 

penting tidak penting (Setiadi dan Kolip, 2011: 118—119 ). Nilai adalah gagasan 

tentang apakah pengalaman itu berarti atau tidak (Horton dan Hunt dalam Setiadi 

dan Kolip, 2011: 119). Nilai pada hakikatnya mengarahkan perilaku dan 

pertimbangan seseorang, tetapi tidak tidak menghakimi apakah sebuah perilaku 
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tertentu salah atau benar. Suatu tindakan dianggap sah (secara moral dapat 

diterima) jika harmonis atau selaras dengan nilai-nilai yang disepakati dan 

dijunjung oleh masyarakat di tempat tindakan tersebut dilakukan. Ketika nilai 

yang berlaku menyatakan bahwa kesalehan beribadah adalah sesuatu yang harus 

dijunjung tinggi maka jika terdapat orang tidak beribadah tentu akan dianggap 

sebagai bentuk penyimpangan. Demikian pula seseorang yang dengan ikhlas 

menyumbangkan sebagian harta bendanya untuk kepentingan ibadah dan rajin 

mengamalkan ibadah maka ia akan dinilai sebagai orang yang terhormat dan 

menjadi teladan bagi masyarakatnya.  Konsep mikro menjelaskan nilai dapat 

dijabarkan dalam bentuk kehidupan yang bahagia, tenteram, damai, sejahtera, 

makmur, dan sebagainya (Setiadi dan Kolip, 2011: 118—119 ). Nilai merupakan 

ukuran sikap dan perasaan seseorang atau kelompok yang berhubungan dengan 

keadaan baik buruk, benar salah atau suka tidak suka terhadap suatu objek, baik 

material  maupun nonmaterial (Abdulsyani, 2012: 49). Nilai dalam sebuah cerita 

merupakan pesan atau amanat yang ingin disampaikan penulis (Tatang dkk., 

2008: 181). 

 

Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat disebut nilai sosial. Nilai sosial adalah 

nilai-nilai kolektif yang dianut oleh masyarakat kebanyakan. Nilai-nilai sosial 

merupakan hal yang dituju oleh kehidupan sosial itu sendiri, sedangkan metode 

pencapaian nilai-nilai (tujuan) sosial tersebut adalah norma sehingga fungsi norma 

sosial adalah sebagai penunjuk atau arah tentang cara untuk mencapai nilai 

(tujuan) tersebut (Setiadi dan Kolip, 124). Nilai sosial merupakan nilai yang 

berhubungan dengan kehidupan di masyarakat (Fibrianti, 2012: 35). 
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Nilai-nilai sosial memiliki enam ciri atau karakteristik, antara lain. 

1. Umum dan abstrak. Nilai-nilai bersifat umum dan abstrak karena nilai-nilai itu 

berupa patokan umum tentang sesuatu yang dicita-citakan atau yang dianggap 

baik. Nilai dapat dikatakan umum sebab tidak akan ada masyarakat tanpa 

pedoman umum tentang sesuatu yang dianggap baik, patut, layak, pantas 

sekaligus sesuatu yang menjadi larangan atau tabu bagi kehidupan masing-

masing kelompok. Pedoman tersebut dinamakan nilai sosial. Akan tetapi, 

kendati terdapat nilai sosial dalam setiap kehidupan masyarakat, kenyataannya 

setiap kehidupan kelompok sosial memiliki nilai-nilai sosial yang berbeda 

antara satu dan lainnya. Perbedaan ini sangat tergantung pada sistem budaya 

yang dianut serta letak geografis kelompok sosial tersebut berada. Nilai sosial 

memiliki sifat abstrak, artinya nilai tidak dapat dilihat sebagai benda secara 

fisik yang dapat dilihat dengan mata, diraba atau foto sebab nilai sosial adalah 

pedoman tata kelakuan bersifat pokok yang keberadaannya adalah eksis dalam 

keyakinan masyarakat yang hanya dapat dijabarkan dalam bentuk perilaku 

umum oleh masyarakat umum. 

2. Konsepsional, artinya nilai-nilai itu hanya diketahui dari ucapan-ucapan, 

tulisan, dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang. Nilai sosial 

bukanlah benda fisik yang dapat dilihat dengan mata, diraba dengan indra 

peraba atau difoto sebab nilai hanyalah konsepsi tentang kelakuan masyarakat 

yang berupa pedoman antara perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak 

dilakukan oleh anggota masyarakat. Oleh sebab itu, nilai sosial hanya dapat 

dilihat melalui ucapan-ucapan, tulisan, dan tingkah laku seseorang atau 

sekelompok orang, misalnya untuk mengetahui cita-cita seseorang, maka 
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orang harus menelusuri tulisan-tulisan beliau. Melihat nilai atu cita-cita suatu 

bangsa harus dilakukan dengan melihat konstitusi yang berlaku di negara atau 

bangsa tersebut akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ada nilai-nilai yang 

bersifat simbolis yang dapat dilihat, diraba, dan difoto. Misalnya lambang 

negara Indonesia yang berupa burung garuda dan bendera merah putih. Akan 

tetapi yang lebih esensial dari simbol adalah arti dari simbol itu sendiri. Dalam 

kasus dua lambang negara Indonesia, burung garuda menyimbolkan simbol 

kebesaran dan keagungan, merah putih melambangkan keberanian dan 

kesucian. 

3. Mengandung kualitas moral artinya selalu berupa petunjuk tentang sikap dan 

perilaku yang sebaiknya atau yang seharusnya dilakukan.  

Moral manusia di dalam kehidupan sosial sangat berkaitan dengan nilai-nilai 

moralitas yang berlaku di dalam kelompok tersebut. Butir-butir nilai inilai 

yang biasanya dijadikan sebagai indikator untuk menentukan apakah 

kepribadian seseorang tersebut baik atau buruk. Jika bangsa Indonesia 

memiliki nilai-nilai moral yang dituangkan dalam bentuk Pancasila, maka 

untuk mengukur baik dan tidak baiknya kualitas moral warga negara ialah 

dilihat sampai seberapa jauh tingkat loyalitas dan komitmenya dengan nilai-

nilai yang tertuang dalam butir-butir sila yang ada. Konsep ini dapat juga 

diartikan lain bahwa untuk mengkur tingkat peradaban suatu masyarakat juga 

dapat dilihat  terhadap ajaran agama dapat diukur sampai seberapa jauh tingkat 

kepatuhannya pada ajaran agama yang dianut. Jika ada seseorang atau 

sekelompok orang yang masih melakukan pelanggaran atas nilai-nilai agama 

yang dianutnya, maka kualitas moral seseorang atau sekelompok orang 
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tersebut dapat dikatakan rendah, sebaliknya jika mereka memiliki tingkat 

komitmen yang tinggi, menjauhi larangn agama dan memnuhi segala perintah 

agama, maka kualitas moral atas dasar agama yng dianutnya adalah tinggi.  

4. Tidak selamanya realistik, artinya bahwa nilai itu tidak akan selalu dapat 

direalisasikan secara penuh di dalam realitas sosial. Hal itu disebabkan oleh 

kemunafikan  manusia, tetapi juga karena nilai-nilai itu merupakan hal yang 

abstrak sehingga untuk memahaminya diperlukan tingkat pemikiran dan 

penafsiran tertentu. Selain itu, nilai-dihayati oleh individu atau bisa juga nilai 

yang dihayati oleh masyarakat satu dengan masyarakat lain memiliki karakter 

yang berbeda. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat mana pun yang tidak 

memiliki nilai-nilai, tetapi masing-masing kelompok masyarakat memiliki 

karakter nilai yang berbeda. Hal itu dapat terjadi disebabkan oleh nilai yang 

disosialisasikan kepada individu atau masyarakat di mana masyarakat atau 

individu tersebut berada tidak selalu sama dan terkadang ada sebagian nilai 

yang tidak dimengerti dan dihayati oleh individu atau masyarakat tersebut. 

5. Dalam situasi kehidupan masyarakat yang nyata, nilai-nilai itu akan bersifat 

campuran. Artinya, tidak ada masyarakat yang hanya menghayati satu nilai 

saja secara mutlak. Yang terjadi adalah campuran berbagai nilai dengan kadar 

dan titik berat yang berbeda. Misalnya masyarakat Jawa yang menganut 

agama Islam ternyata tidak sepenuhnya menghayati nilai-nilai Islam secara 

mutlak sebab selain nilai-nilai Islam yang dianut, masyarakat Jawa juga 

menganut  paham-paham keyakinan asli jawa, seperti menganut kepercayaan 

animisme, dinamisme, Hindu, Budha, dan sebagainya. Hal itu ditunjukkan 
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dengan perilaku spiritual masyarakat Islam Jawa yang memuja arwah-arwah 

tertentu, percaya dedemit, peri periyangan, dewa, tuyul, dan semacamnya. 

6. Cenderung bersifat stabil, sukar, dan sukar berubah karena nilai-nilai yang 

telah dihayati telah melembaga atau mendarah daging dalam masyarakat. 

Perubahan akan terjadi jika struktur sosial berubah atau nilai-nilai baru timbul 

di dalam struktur masyarakat tersebut. Bahkan ada sebagian masyarakat yang 

meyakini kebenaran nilai-nilai yang dianutnya sebagai bentuk harga mati, 

artinya anggota masyarakat yang menganut nilai tersebut akan 

mempertahankannya hingga titik darah penghabisan. Biasanya nilai-nilai 

yang demikian ini adalah nilai yang bersifat ideologis atau keyakinan akan 

kebenaran ajaran agama. Akan tetapi, tidak menolak kemungkinan bahwa ada 

sebagian nilai-nilai sosial yang mengalami pergeseran seiring dengan 

perubahan zaman. Biasanya nilai yang bersifat labil ini adalah yang 

menyangkut gaya hidup masyarakat (Setiadi dan Kolip, 2011: 120—122 ). 

 

Nilai sosial adalah nilai yang mendasari dan menuntun perilaku manusia 

berkehidupan sosial. Nilai ini dikasifikasikan menjadi lima subnilai, yakni (1) 

berbakti, (2) kebersatuan dalam hidup, (3) kegotongroyongan, (4) 

kemusyawarahan, (5), dan keadilan terhadap sesama manusia (Amir dalam Hilal, 

Fuad, dan Nazaruddin, 1998: 87). Kelima subnilai tersebut akan dipaparkan 

berikut ini. 

1. Subnilai Berbakti 

Sikap berbakti  terutama kepada orang tua ataupun orang yang dituakan, 

bahkan kepada orang  
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lain yang memerlukan uluran tangan (Amir dalam Hilal, Fuad, dan 

Nazaruddin, 1998: 88). 

2. Subnilai Kebersatuan dalam Hidup 

Kebersatuan dalam hidup artinya orang harus memelihara persatuan dengan 

keluarga, masyarakat, dan lingkungan alam budaya sekitar. Persatuan harus 

lebih dipentingkan di antara sesama saudara. Tuntutan agar bersatu itu bahkan 

dianjurkan tetap dipertahankan walaupun dalam keadaan sengasara. Persatuan 

tidak hanya menyangkut kepatuhan adat-istiadat setempat, baik adat-istiadat 

masyarakat Lampung maupun adat-istiadat masyarakat bukan Lampung (Amir 

dalam Hilal, Fuad, dan Nazaruddin, 1998: 91—95 ). 

3. Subnilai Kegotongroyongan 

Kegotongroyongan adalah sikap saling tolong. Nilai ini tentu tidak asing bagi 

kita semua karena di semua wilayah budaya di Indonesia sikap ini rasanya 

ada. Kegotongroyongan bukan saja dalam keadaan baik, melainkan juga 

dalam kesulitan. Kegotongroyongan berlaku timbal-balik dan terlebih penting, 

saling menguntungkan. Nilai kegotongroyongan disarankan diperbuat kepada 

para kerabat. Nilai gotong-royong bisa juga memberikan hasil guna bagi 

masyarakat (Amir dalam Hilal, Fuad, dan Nazaruddin, 1998: 95—96 ).   

4. Subnilai Kemusyawarahan 

Subnilai kemusyawarahan berakar di semua daerah di Indonesia. Manusia 

berbeda-beda sehingga perlu bermusyawarah. Tidak ada dua orang yang 

memiliki pemikiran yang sama meskipun berasal dari kelompok yang sama. 

Musyawarah tentunya jauh lebih baik daripada berselisih karena perselisihan 

tidak menguntungkan dua belah pihak. Musyawarah bisa terwujud kalau 
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beberapa kondisi dipenuhi, seperti jangan memaki, rela mengalah, dan saling 

memahami.  Ketika bermusyawarah  mengenai suatu perkara, mestilah 

melibatkan orang yang berpengetahuan dalam perkara itu (Amir dalam Hilal, 

Fuad, dan Nazaruddin, 1998: 96—98). 

5. Subnilai Keadilan terhadap Sesama Manusia 

Keadilan merupakan perbuatan yang seharusnya mematuhi aturan sebab-

akibat. Keadilan adalah tidak membalas kebaikan dengan kejelekan apalagi 

kejahatan, dan keadilan adalah juga membalas perbuatan dengan perbuatan 

yang setara, yakni kebaikan untuk kebaikan dan kejahatan untuk kejahatan 

(Amir dalam Hilal, Fuad, dan Nazaruddin, 1998: 99). 

 

Berikut ini beberapa ciri nilai sosial yang selain ada beberapa persamaan tetapi 

juga terdapat perbedaan dengan ciri nilai sosial di atas, namun memiliki substansi 

yang sama. 

1. merupakan konstruksi masyarakat yang terbentuk melalui interaksi sosial para 

anggota masyarakat; 

2. dapat diteruskan dan diimbaskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu 

kelompok ke kelompok lainnya melalui berbagai macam proses sosial seperti 

kontrak sosial, komunikasi, interaksi, difusi, adaptasi, adopsi, akulturasi, dan 

asimilasi; 

3. dapat memuaskan manusia dan mengambil bagian dalam usaha pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan sosial. Nilai yang demikian ini adalah nilai yang 

disetujui, diterima secara sosial dan menjadi dasar bagi setiap tindakan dan 
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tingkah laku baik secara pribadi, kelompok maupun masyarakat secara 

keseluruhan; 

4. merupakan asumsi-asumsi abstrak yang di dalamnya terdapat konsensus sosial 

tentang harga relatif dari objek di dalam kehidupan sosial; 

5. nilai yang dicapai dan dijadikan sebagai pedoman kehidupan sosial dan 

dijadikan sebagai milik bersama adalah berasal dari proses belajar, yaitu 

melalui sosialisasi sosial semenjak seseorang dalam fase kanak-kanak hingga 

fase dewasa; 

6. antara nilai satu dan nilai lainnya terdapat hubungan keterkaitan dan 

membentuk pola-pola dan sistem sosial; 

7. memiliki nilai yang beragam tergantung pada faktor kebudayaan yang berlaku 

di dalam kehidupan kelompok sosial sehingga antara kelompok sosial satu dan 

kehidupan keompok sosial lainnya terdapat perbedaan akan tetapi antara nilai 

sosial yang satu dan nilai nilai sosial lainnya ada kemungkinan proses difusi, 

akulturasi, dan asimilasi; 

8. selalu memberikan pilihan dari sistem-sistem yang ada sesuai dengan 

tingkatan kepentingannya; 

9. masing-masing nilai dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

orang perorangan dan masyarakat sebagai keseluruhan; 

10. melibatkan emosi atau perasaan, misalnya nilai yang bersumberkan rohani; 

11. dapat memengaruhi perkembangan kepribadian dalam masyarakat baik secara 

positif maupun negatif ( Huky dalam Setiadi dan Kolip, 2011: 123—124). 

 

Nilai-nilai sosial memiliki fungsi bagi kehidupan masyarakat, antara lain 
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1. Faktor pendorong cita-cita atau harapan bagi kehidupan sosial. Misalnya 

dalam pembukaan UUD 1945 dicanangkan nilai-nilai yang merupakan tujuan 

dari kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai tersebut yaitu melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Empat hal tersebut merupakan tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia 

dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. 

2. Penunjuk arah seperti cara berpikir, berperasaan, dan bertindak dan panduan 

dalam menimbang penilaian masyarakat, penentu, dan terkadang sebagai 

penekan para individu untuk berbuat sesuatu dan bertindak sesuai dengan nilai 

yang bersangkutan sehingga sering menimbulkan perasaan bersalah bagi para 

anggota melanggarnya. Konsep operasional dalam mencapai empat poin cita-

cita luhur ini adalah norma-norma yang tertulis dalam tubuh UUD 1945. 

3. Alat perekat solidaritas sosial di dalam kehidupan kelompok. Bangsa 

Indonesia memiliki nilai-nilai falsafah hidup bangsa, yaitu Pancasila. Melalui 

Pancasila bangsa Indonesia berpedoman untuk menjalin persatuan dan 

kesatuan bangsa. Lambang negara Garuda Paa bertncasila yang 

mencengkeram pita bertulis Bhineka Tunggal Ika dijadikan sebagai pedoman 

untuk merekatkan hubungan antarsuku bangsa yang menyebar di seluruh 

wilayah negara yang berbentuk kepulauan dengan bentangan laut yang luas. 

4. Benteng perlindungan atau penjaga stabilitas budaya kelompok atau 

masyarakat. Dalam hal ini, bangsa Indonesia menempatkan Pancasila sebagai 

nilai-nilai luhur bangsa ekaligus filter bagi masuknya budaya asing, terutama 
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sesuai atau tidak sesuainya budaya asing yang masuk wilayah negeri ini. 

Proses sosialiasi ini dilakukan melalui serangkaian proses pendidikan kepada 

generasi penerus agar tidak meninggalkan Pancasila sebagai perjanjian luhur 

bangsa (Setiadi dan Kolip, 2011: 126—127). 

 

Berdasarkan teori-teori nilai sosial di atas, peneliti berpedoman pada pengertian 

nilai sosial yang mendasari dan menuntun perilaku manusia berkehidupan sosial. 

Nilai ini dikasifikasikan menjadi lima subnilai, yakni (1) berbakti, (2) kebersatuan 

dalam hidup, (3) kegotongroyongan, (4) kemusyawarahan, (5), dan keadilan 

terhadap sesama manusia. 

 

2.5 Nilai Budaya   

Nilai adalah segala sesuatu tentang yang baik atau yang buruk. Nilai adalah segala 

sesuatu yang menarik bagi manusia sebagai subyek. Nilai adalah perasaan tentang 

hal yang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan, atau tentang hal yang boleh 

dan yang tidak boleh (Sudibyo, Sudiatmi, Sudargono, dan Triyanto, 2013: 32).  

Nilai budaya merupakan konsep abstrak mengenai masalah dasar dan  bersifat 

umum yang sangat penting serta bernilai bagi kehidupan  masyarakat. Nilai 

budaya  itu menjadi acuan tingkah laku sebagian besar anggota masyarakat yang 

bersangkutan; berada dalam alam pikiran mereka dan sulit diterangkannya secara 

rasional.  Nilai budaya bersifat  langgeng, tidak mudah berubah atau diganti 

dengan nilai budaya lain. Contoh nilai budaya pada budaya bangsa Indonesia 

adalah Pancasila dengan lima silanya yang merupakan satu kesatuan atau satu 

sistem. Suku-suku bangsa di Indonesia memiliki nilai budaya atau sistem nilai 
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budaya yang menjadi pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakatnya. 

Berbagai suku bangsa berbeda memiliki dan mengamalkan nilai-nilai seperti 

tolong-menolong, harga diri, tertib, dan sebagainya yang tercermin dalam 

berbagai lapangan hidup, unsur-unsur kebudayaan atau pranata-pranata, seperti 

religi, organisasi sosial, kekerabatan, mata pencaharian, unsur teknologi, kesenian, 

dan sebagainya (Setiadi dan Kolip, 2011: 127—128). Nilai budaya merupakan 

nilai yang berhubungan dengan adat-istiadat dan kebudayaan suatu daerah yang 

mendasari cerita (Fibrianti, 2012: 35).   

Konsep-konsep tentang nilai yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar 

warga, masyarakat, membentuk sistem nilai budaya. Sistem nilai budaya 

berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakukan manusia dalam tingkatan 

yang paling abstrak. Sistem-sistem tata kelakuan yang tingkatannya lebih konkrit, 

seperti aturan-aturan khusus, hukum, norma-norma, semuanya berpedoman pada 

sistem budaya itu. Sistem nilai budaya itu demikian kuat meresap dalam jiwa 

warga masyarakatnya sehingga sukar diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam 

waktu singkat  (Sudibyo, Sudiatmi, Sudargono, dan Triyanto, 2013: 32). 

Kebudayaan  adalah  konsep, keyakinan, nilai, dan norma yang dianut masyarakat 

yang memengaruhi perilaku mereka dalam  upaya menjawab tantangan kehidupan 

yang berasal dari alam sekelilingnya. Di samping sebagai fasilitas, alam adalah 

tantantangan yang harus diatasi. Berbeda dengan hewan, manusia tidak puas 

hanya dengan  yang terdapat dalam alam kebendaan. Manusia berusaha mengolah 

alam ini dengan konsep yang dimiliki dan dengan kesadaran dan cita-citanya 

manusia merumuskan hal yang bermakna dan apa yang tidak bermakna dalam 

kehidupannya. Berikut ini  nilai yang amat menentukan wawasan  etika dan 
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kepribadian manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Beberapa nilai 

budaya berikut merupakan  kristalisasi dari berbagai macam  nilai kehidupan  

yang selanjutnya menentukan  konfigurasi kepribadian dan  norma etik individu 

maupun masyarakat. 

1. Nilai teori. Ketika manusia menentukan dengan objektif identitas benda-benda 

atau kejadian-kejadian maka dalam prosesnya hingga menjadi pengetahuan, 

manusia mengenal adanya teori yang menjadi konsep dalam proses penilaian 

atas alam sekitar. 

2. Nilai ekonomi. Ketika manusia bermaksud menggunakan benda-benda atau 

kejadian-kejadian maka ada proses penilaian ekonomi atau kegunaan, yakni 

dengan logika efisiensi untuk memperbesar kesenangan hidup. Kombinasi 

antara nilai teori dan nilai ekonomi yang senantiasa maju disebut aspek 

progresif dari kebudayaan. 

3. Nilai seni. Jika yang dialami itu keindahan yang berupa konsep estetika dalam 

menilai benda atau kejadian-kejadian maka manusia mengenal nilai seni. 

Kombinasi dari nilai agama dan seni yang sama-sama menekankan intuisi, 

perasaan, dan fantasi disebut aspek ekspresif dari kebudayaan.  

4. Nilai kuasa. Ketika manusia merasa puas jika orang lain mengikuti pikirannya, 

norma-normanya, dan kemauannya maka ketika itu manusia mengenal nilai 

kuasa. 

5. Nilai solidaritas. Manusia mengenal nilai solidaritas ketika hubungan manusia 

menjelma menjadi cinta, persahabatan, dan simpati sesama manusia, 

menghargai orang lain, dan merasakan kepuasan ketika membantu manusia 

lain (Tumanggor, Ridho, dan Nurochim, 2010: 141—143).  
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Nilai yang paling dominan pada seseorang atau sekelompok orang akan 

menentukan ‗sosok‘ mereka sebagai manusia budaya. Orang yang lebih 

dipengaruhi oleh nilai ekonomi cenderung kurang memerhatikan halal dan haram. 

Orang yang lebih dipengaruhi oleh nilai teori cenderung menjadi ilmuwan. Orang 

yang lebih dipengaruhi oleh nilai kuasa cenderung tega dan nekad. Orang yang 

lebih dipengaruhi oleh nilai agama dan seni cenderung menjadi sufi dan 

seterusnya sehingga ada sosok orang yang materialis, seniman, dan pekerja sosial. 

Bisa juga ada ilmuwan yang mengabdi kepada materi, politisi yang pejuang, 

ulama yang rasional, ilmuwan yang mistis, dan sebagainya (Tumanggor, Ridho, 

dan Nurochim, 2010: 143).  

 

Berikut ini analisis unsur-unsur kebudayaan secara umum menurut Ratna. 

1. Peralatan Kehidupan Manusia 

Dalam karya sastra masalah-masalah di atas tidak dilukiskan secara 

kronologis, melainkan secara fragmentis sesuai dengan struktur penceritaan. 

Ceritalah yang menjadi masalah utama, di dalamnya berbagai bentuk peralatan 

menjadi pelengkap. Semata-mata penelitilah yang merakitnya, 

menjelaskannya sehingga menjadi masuk akal sebagai analisis antropologis. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tidak ada karya yang tidak 

menyinggung ketujuh ciri tersebut. Karya sastra adalah ‗tiruan‘masyarakat 

sehingga karya sastra adalah masyarakat itu sendiri dengan berbagai 

peralatannya. Semata-mata sebagai akibat keterbatasan mediumlah yang 

menyebabkan bahwa semua peristiwa disajikan secara singkat dan padat. 

Karya yang baik menunjukkan dengan jelas penggunaan peralatan sehingga 
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sesuai dengan situasi dan kondisi, latar secara keseluruhan, sekaligus 

menghindarkan terjadinya anakronisme (Ratna, 2011: 398—399). 

2. Mata Pencaharian 

Dalam seluruh kehidupan manusia mata pencaharian merupakan masalah 

pokok karena keberlangsungan kehidupan terjadi semata-mata dengan 

dipenuhinya berbagai bentuk kebutuhan jasmani. Dalam karya sastra, baik 

secara langsung maupun tidak langsung mata pencarian dengan sendirinya 

dikemukakan secara estetis (Ratna, 2011: 400). 

3. Sistem Kemasyarakatan 

Sistem kemasyarakatan dalam hal ini dibatasi dalam bentuk kekerabatan dan 

organisasi sosial politik lain yang dianggap relevan. Sistem kekerabatan 

dengan berbagai implikasinya dalam karya sastra merupakan masalah yang 

paling banyak diungkapkan sebagai bentuk narasi etis estetis. Sistem 

kekerabatan melibatkan sistem komunikasi dari kelompok manusia yang 

paling kecil hingga kelompok yang paling besar sebagai masyarakat itu 

sendiri. Kelompok terkecil dalam hubungan ini juga termasuk hubungan 

suami istri sebagai keluarga inti melaluinya akan berkembang model 

hubungan kekerabatan lain yang lebih luas. Model inilah yang mendasari 

mekanisme penyusunan cerita dalam berbagai bentuknya. 

 

Peristiwa dan kejadian, tokoh dan penokohan, alur dengan berbagai cirinya 

adalah ‗tiruan‘ dari sistem kekerabatan dan berbagai bentuk komunikasi 

manusia seperti di atas. Melalui penyusunan kemabli bentuk-bentuk kasar, 

sebagai fabula, karya sastra mengangkatnya pada tataran yang lebih tinggi ke 
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dalam komplikasi yang lebih rumit, ke dalam plot, sebagai sjuzet. Perubahan 

sistem hubungan ini terjadi olek karena dalam karya sastra yang penting 

adalah kaitan antar unsur, sebagai sistem antar hubungan, baik antara tokoh 

dengan tokoh, tokoh dengan peristiwa, dan sebagainya, yang secara 

keseluruhan disimpulkan ke dalam plot, bukan unsur-unsur secara berdiri 

sendiri (Ratna, 2011: 405—406). 

Sistem kekerabatan berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban. 

Secara tradisional karya sastra bercerita tentang hubungan suami  istri, anak 

dengan orang tua, dengan tetangga terdekat, sesuai dengan mekanisme 

komunikasi. Dengan adanya perubahan mobilitas manusia, sistem antar 

hubungan pun makin bertambah luas. Perkawinan antar keluarga, berkembang 

menjadi antar suku, antar agama, bahkan antar bangsa (Ratna, 2011: 409). 

4. Sistem Bahasa  

Peran bahasa dan sastra daerah adalah mengungkapkan keseluruhan budaya 

daerah (Ratna, 2011: 417). Antropologi sastra mempermasalahkan hubungan 

antara manusia dengan bahasanya, dengan sastranya. Antropologi sastra 

Indonesia mempermasalahkan hubungan antara manusia Indonesia dengan 

bahasa dan sastra Indonesia. Parafrase ‗bahasa menunjukkan bangsa‘, budi 

bahasa, dan sebagainya diartikan sebagai cara seseorang bertutur dan 

bertindak yang pada gilirannya digunakan sebagai tolok ukur untuk 

mengetahui identitasnya secara keseluruhan, seperti suku, bangsa, dan agama. 

Bahasa tidak semata-mata untuk berkomunikasi tetapi juga untuk 

menempatkan seseorang pada tempat yang sesungguhnya (Ratna, 2011: 416). 

5. Kesenian dengan Berbagai Jenisnya 
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Karya sastra dalam kajian antropologi sastra adalah karya-karya yang 

terkandung dalam karya sastra, karya seni sebagai muatan. Muatan karya seni 

yang dimaksudkan berfungsi untuk memberikan warna tertentu sehingga suatu 

karya sastra dapat dinikmati, dinilai secara lebih baik, sekaligus lebih objektif 

(Ratna, 2011: 422). Contohnya Layar Terkembang memasukkan pementasan 

sandiwara Sandhyakalaning Majapahit sebagai bagian cerita untuk mengkritik 

karakterisasi Maria dan Yusuf dalam hubungan ini sebagai wakil masyarakat 

Jawa (Alisjahbana dalam Ratna, 2011: 422). Contoh lainnya dalam Trilogi 

Dukuh Paruk (Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan 

Jentera Bianglala) karya Ahmad Tohari secara bersambung dan jalin-menjalin 

menceritakan kehidupan tokoh utama Srintil sebagai penari ronggeng. Seperti 

diketahui ronggeng adalah seni sekaligus mitos pelacuran, khususnya bagi 

Dukuh Paruk (Ratna, 2011: 424). 

6. Sistem Pengetahuan 

Contoh keterlibatan ilmu pengetahuan dalam karya sastra adalah 

dimasukkannya secara langsung unsur tersebut, misalnya proses belajar 

mengajaar atau dalam suatu penelitian tertentu. Misalnya, Burung-Burung 

Manyar dalam bahasa yang lugas sekaligus indah, Mangunwijaya melukiskan 

situasi promosi doktor atas nama Larasati. Promovenda mempertahankan 

disertasinya yang berjudul ―Jatidiri dan Bahasa Citra dalam Struktur 

Komunikasi Varietas Burung Ploceous Manyar. Atas dasar kecekatan, 

kemahiran, dan cara-cara pertanggungjawaban yang dilakukannya maka 

Larasati berhasil lulus dengan predikat maxima cumlaude (Ratna, 2011: 426—

427). 
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7. Sistem Religi 

Istilah religi diturunkan dari akar kata religio (Latin) berkaitan dengan 

kepercayaan dan keyakinan. Pengertian religi dianggap lebih luas 

dibandingkan dengan agama. Religi dengan sendirinya meliputi seluruh sistem 

kepercayaan, pada umumnya berlaku  dalam kelompok-kelompok terbatas, 

sedangkan agama mengacu hanya pada agama formal, keberadaannya 

memperoleh pengakuan secara hukum, seperti agama Islam, Kristen Katolik, 

Kristen Protestan, Budha, dan agama Hindu.  Secara historis agama-agama 

formal lahir sesudah sistem religi. Oleh karena itu, sistem religi juga sering 

disebut agama tradisional (Ratna, 2011: 429—430). 

 

Kebudayaan dibedakan menjadi tujuh jenis antara lain 

1. Peralatan kehidupan manusia seperti rumah, pakaian, alat-alat rumah tangga, 

dan berbagai bentuk peralatan dikaitkan dengan  kebutuhan manusia dalam 

kehidupan sehari-hari 

2. Mata pencaharian, seperti pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya 

dengan sistem ekonomi dan produksinya masing-masing 

3. Sistem kemasyarakatan seperti kekerabatan, organisasi  sosial, politik, 

hukum, dan sebagainya 

4. Sistem bahasa (dan sastra) baik lisan maupun tulisan 

5. Kesenian dengan berbagai jenisnya seperti seni rupa, seni suara, seni gerak, 

dan sebagainya 

6. Sistem pengetahuan  meliputi berbagai bentuk pengalaman manusia dalam 

kaitannya dengan hakikat objektivitas, fakta empiris 
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7. Sistem religi, berbagai bentuk pengalaman manusia dalam kaitannya dengan 

subjektivitas, keyakinan, dan berbagai bentuk kepercayaan (Koentjaraningrat 

dalam Ratna, 2011: 395—396). 

 

Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa; kebudayaan 

adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut (Prasetya, 2004: 28) Wujud 

kebudayaan antara lain 

1. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma, peraturan dan sebagainya. Wujud tersebut abstrak, terletak 

dalam pikiran manusia. Ide-ide dan gagasan manusia ini banyak yang hidup 

dalam masyarakat dan memberi jiwa kepada masyarakat. Bahasa Indonesia 

menyebutnya adat istiadat. 

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola 

dari manusia dalam masyarakat. Wujud kedua ini adalah sistem sosial yaitu 

mengenai tindakan berpola manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari 

aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi satu  dengan yang lainnya dari 

waktu ke waktu yang selalu menurut pola tertentu. Sistem sosial ini bersifat 

konkrit sehingga bisa diobservasi, difoto, dan didokumentasikan. 

3. Wujud ketiga adalah kebudayaan fisik yaitu seluruh hasil fisik karya manusia 

dalam masyarakat. Sifatnya sangat konkrit berupa benda-benda yang bisa 

diraba, foto, dan dilihat (Prasetya, 2004: 32—34). 

 



37 
 

Berdasarkan  beberapa teori mengenai nilai budaya, penulis menggunakan teori 

Tumanggor, Ridho, dan Nurochim bahwa nilai budaya dibagi menjadi enam nilai, 

yaitu nilai teori, ekonomi, seni, kuasa, dan solidaritas.  

 

2.6  Nilai Agama 

Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan masalah  keagamaan atau 

hubungan manusia dengan Tuhan (Fibrianti, 2012: 35) sedangkan Islam 

mengandung  ajaran syariat yang mengatur hubungan  manusia dengan Tuhan 

yang disebut ibadah  (Siregar, 1999: 127). Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan 

bahwa  nilai agama diwujudkan melalui ibadah.   

 

Ibadah  yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan 

Allah SWT (ritual) yang terdiri dari 

a. rukun Islam : mengucapkan syahadatain, mengerjakan shalat, zakat, puasa, 

dan haji; 

b. ibadah lainnya dan ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam: 

1) badani bersifat fisik : bersuci meliputi wudhu, mandi, tayamum, 

pengaturan menghilangkan najis, peraturan air, istinja, adzan, qomat, 

itikaf, doa, shalawat, umrah, tasbih, istigfar, khitan, pengurusan mayat 

2) mali (bersifat harta) : qurban, aqiqah, alhadyu, sidqah, wakaf, fidyah, 

hibbah, dan lain-lain (Daradjat dkk., 1999: 298—299). 

 

Ketika pengaruh ajaran agama semakin kuat terhadap sistem nilai dari 

kebudayaan masyarakat yang bersangkutan dari sistem nilai kebudayaan itu 
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terwujud simbol-simbol sakral yang maknanya bersumber pada ajaran-ajaran 

agama sebagai kerangka acuan dan sumber pijakan berperilaku simbolik.  Dalam  

keadaan demikian, secara langsung atau tidak langsung, etos yang dijadikan 

pedoman dari eksistensi dan aktivitas berbagai pranata yang terdapat dalam 

masyarakat dipengaruhi, digerakkan, dan diarahkan oleh sistem nilai yang 

sumbernya adalah agama yang dianutnya dan terwujud dalam aktivitas sosial 

sebagai tindakan simbolik yang disakralkan (Saebani, 2012: 264). 

Pelembagaan agama dapat tercermin dalam beberapa hal berikut 

1. Pemujaan (Cult) 

Kompleks tanda-tanda, kata-kata, dan sarana simbol yang merupakan inti 

fenomena keagamaan yang kita namakan pemujaan (cult) ialah suatu 

ungkapan perasaan, sikap dan hubungan (o‘dea: 1995: 74). 

2. Tampilnya Pola-Pola Kepercayaan (Mitos) 

Mitos merupakan bentuk pengungkapan intelektual  yang primordial dari 

berbagai sikap dan kepercayaan keagamaan (o‘dea, 1995:  79). 

3. Rasionalisasi Pola-Pola Kepercayaan 

  Vico telah berbicara tentang tiga tahap pola-pola kepercayaan antara lain  

a. masa dewa-dewa yang mirip dengan periode mistis; 

b. masa pahlawan yaitu manusia menunjukkan dirinya model raksasa   

seperti alkiles agar didapat keberanian guna memproyeksikan dan  

sebagian mencapai aspirasi pemenuhan diri mereka sendiri  

c. masa manusia yaitu pemahaman sederhana akan sejarah yang   

dicapai oleh manusia yang cukup jeli melihat realitas manusia   

tanpa bantuan dan dukungan mitos serta syair kepahlawanan   
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(o‘dea,1995: 83). 

 

Berdasarkan teori-teori tersebut maka penulis mengacu pada teori  Fibrianti  yang  

menyatakan bahwa nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan masalah  

keagamaan atau hubungan manusia dengan Tuhan (2012: 35) yang kemudian 

hubungan manusia dengan Tuhan disebut ibadah dalam syariat Islam (Siregar, 

1999: 127). 

 

2.7 Konsep Bahan Pembelajaran 

2.7.1 Pengertian dan Pentingnya Bahan Pembelajaran 

Bahan pembelajaran juga disebut learning materials (bahan ajar) yang mencakup 

alat bantu  visual seperti handout, slide/overheads, yang terdiri atas teks, diagram, 

gambar dan foto, plus media lain seperti audio, video, dan animasi (Butcher, 

Davies, dan Highton dalam  Yaumi, 2013: 243). Selain instructional material, 

material, learning materials, bahan pembelajaran juga dikenal dengan istilah 

teaching materials (bahan ajar) yang dipandang sebagai materi yang disediakan 

untuk kebutuhan pembelajaran yang mencakup buku teks, video dan audio tapes, 

software computer, dan alat bantu visual (Kitao dan Kitao dalam Yaumi, 2013: 

243), sedangkan definisi bahan ajar yang lainnya adalah bahan khusus dalam 

suatu pelajaran yang disampaikan melalui berbagai macam media (Newby dalam 

Yaumi, 2013: 244).  

 

Bahan pembelajaran berkedudukan sebagai alat atau sarana untuk mencapai 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Oleh karena itu, penyusunan bahan ajar 
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hendaklah berpedoman pada standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar 

(KD), atau tujuan pembelajaran umum (goal) dan tujuan pembelajaran khusus 

(objectives). Bahan ajar yang tidak memedomani SK dan KD atau tujuan 

pembelajaran, tentulah tidak akan memberikan banyak manfaat kepada peserta 

didik   

 

Bahan pembelajaran juga merupakan wujud pelayanan satuan pendidikan 

terhadap peserta didik. Pelayanan individu peserta didik dapat tercipta dengan 

baik melalui bahan pembelajaran yang memang dikembangkan secara khusus. 

Peserta didik hanya berhadapan dengan bahan pembelajaran yang terdokumentasi 

secara apik melalui informasi yang konsisten. Hal ini dapat memberikan 

kesempatan belajar menurut kecepatan masing-masing peserta didik. Bagi mereka 

yang mungkin memiliki daya kecepatan belajar, dapat mengoptimalkan 

kemampuan belajarnya. Adapun peserta didik lain yang memiliki kelambanan 

belajar dapat mempelajari secara berulang-ulang. Di sinilah peranan bahan 

pembelajaran menjadi lebih fleksibel karena menyediakan kesempatan belajar 

menurut cara masing-masing peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik 

menggunakan teknik dan taktik belajar yang berbeda-beda untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi berdasarkan latar belakang pengetahuan dan kebiasaaan 

masing-masing. Optimalisasi pelayanan belajar terhadap peserta didik dapat 

terjadi dengan baik melalui bahan pembelajaran. Jadi, pentingnya bahan 

pembelajaran mencakup tiga elemen penting, yakni (1) sebagai representasi sajian 

guru, dosen, atau instruktur, (2) sebagai sarana pencapaian standar kompetensi, 
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kompetensi dasar, atau tujuan pembelajaran, dan (3) sebagai optimalisasi 

pelayanan terhadap peserta didik (Yaumi, 2013: 245-246). 

 

Kedudukan bahan pembelajaran antara lain 

1. membantu dalam belajar secara perorangan (individual); 

2. memberikan keleluasaan penyajian pembelajaran jangka pendek dan jangka 

panjang 

3. rancangan bahan ajar yang sistematis memberikan pengaruh yang besar bagi 

perkembangan sumber daya manusia secara perorangan 

4. memudahkan proses belajar mengajar dengan pendekatan sistem 

5. memudahkan belajar karena dirancang atas dasar pengetahuan tentang 

manusia (Suhartati dalam Yaumi, 2013: 246—247). 

 

2.7.2 Jenis Bahan Pembelajaran 

Bahan pemebelaran terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk bahan cetak (printed 

materials) dan bukan bahan cetak (non-printed material). Bahan cetak biasanya 

dalam bentuk buku kerja modular, sedangkan bentuk bukan cetak dapat berupa 

audio, video, dan komputer. Bahan audio mencakup kaset-kaset audio dan 

program radio. Kemudian, video dapat berupa kaset-kaset video, CD ROM, dan 

program televisi, sedangkan bahan dalam bentuk komputer mencakup bahan yang 

disajikan secara singkronus seperti materi berbasis jaringan dan sistem penunjang 

belajar berbasis internet. Pembagian ini sangat logis karena begitu lebih 

dominannya penggunaan bahan pembelajaran cetak dibandingkan dengan 
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noncetak. Oleh karena itu, berdasarkan segi format atau bentuknya, bahan 

pembelajaran dapat dibagi tiga jenis, antara lain 

1. bahan cetak 

2. bahan bukan cetak 

3. kombinasi cetak dan bukan cetak ( Mutiara, Zuhairi, dan Sri dalam Yaumi, 

2013: 250). 

 

Bahan pembelajaran juga dapat dibedakan berdasarkan segi sistem pelaksanaan 

dan pengembangannya, antara lain 

1. Sistem Pembelajaran Mandiri 

Belajar mandiri adalah suatu bentuk pembelajaran terpogram yang 

menggunakan bahan pembelajaran cetak seperti modul dan noncetak yang 

bersumber dari media film, program radio, televisi, program video, CD, 

komputer dan jaringan. Pembelajaran mandiri menggunakan bahan 

pembelajaran yang telah didesain secara khusus dengan mempertimbangkan 

berbagai aspek. Bahan pembelajaran dalam pembelajaran mandiri merupakan 

representasi kehadiran guru, dosen, intstruktur, atau fasilitator, tetapi tutor 

menjadi berperan  menjadi fasilitator ketika penggunannya mengalami 

kesulitan. Peserta didik betul-betul memaksimalkan modul pembelajaran yang 

sudah didesain dengan mengintegrasikan bahan pembelajaran, panduan 

belajar, dan petunjuk untuk tutor (Suparman dalam  Yaumi, 2013: 251). 

2. Sistem Pembelajaran Tatap Muka 

Bahan untuk sistem pembelajaran tatap muka mencakup hasil kompilasi guru, 

dosen, atau instrukstur yang diperoleh dari berbagai sumber, bahan penilaian 

hasil belajar, pedoman atau petunjuk belajar seperti yang diberikan melalui 
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silabus, RPP, atau kontrak perkualiahan. Selain itu, dapat pula berupa 

handout, bahan hasil printout, powerpoint, dan berbagai sumber lain seperti 

panduan belajar (Yaumi, 2013: 352). 

 

3. Sistem Pembelajaran Kombinasi 

Sistem pembelajaran kombinasi adalah sistem gabungan sistem belajar 

mandiri dan tatap muka (blended learning). Blended learning menggabungkan 

pengiriman konten secara online dengan interaksi ruang kelas secara langsung 

yang memungkinkan refleksi bijaksana terhadap pelaksanaan pembelajaran 

yang melibatkan peserta didik dari berbagai tempat. Bahan ajar menjadi sangat 

kaya karena dapat diperoleh dari aneka sumber belajar, baik yang dikompilasi 

sendiri oleh guru, dosen, atau instruktur dan pengembang pembelajaran 

maupun yang telah didesain secara sistematik pada situs jejaring sosial 

(Yaumi, 2013: 253). 

 

2.7.3 Langkah-Langkah Pengembangan Bahan Pembelajaran 

Berikut ini sepuluh tahapan dalam mengembangkan bahan pembelajaran, antara 

lain 

1. Indentifikasi kebutuhan dan masalah. 

2. Analisis masalah, terutama terkait dengan pola resistensi. 

3. Analisisis masalah yang meliputi identifikasi faktor kebutuhan dan motivasi, 

serta taktik persuasi. 

4. Merumuskan dan menetapkan tujuan. 

5. Menyeleksi topik. 
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6. Menyeleksi bentuk (format). 

7. Penyusunan konten (visual script). 

8. Editing.  

9. Testing (pengujian). 

10. Revisi (Ranjit dalam Yaumi, 2013: 254). 

 

Berikut ini terdapat pula langkah-langkah  pengembangan  bahan ajar, antara lain 

1. Mempersiapkan garis-garis besar bahan pembelajaran. 

2. Melakukan penelitian. 

3. Menguji bahan pembelajaran yang tersedia. 

4. Menyusun atau memodifikasi bahan yang tersedia. 

5. Menyediakan dan membuat bahan pembelajaran. 

6. Menyeleksi atau menyediakan aktivitas pembelajaran (Rothwell dan Kazanas 

dalam Yaumi, 2013: 255). 

 

Berikut ini pula langkah-langkah pengembangan bahan pembelajaran, antara lain. 

1. Memilih Topik Bahan Pembelajaran yang Sesuai 

Langkah  pertama dalam mengembangkan  bahan pembelajaran yang baik adalah 

memilih topik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ketersediaan bahan, 

kemudahan daya jangkauan dan penggunaannya. Jika peserta didik berasal dari 

daerah terpencil dari Indonesia, meiliki ketersediaan bahan yang terbatas, dan 

daya jangkauannya sulit, maka judul bahan pembelajaran berkisar pada bahan 

cetak berupa modul, buku teks, gambar-gambar visual, bagan, handout, papan 

flanel, kertas karton, potongan-potongan kertas, peta, dan semacamnya. Selain itu, 
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bahan pembelajaran yang bersumber dari audio format yang mengandalkan HP, 

kasset-kaset audio dapat pula dipertimbangkan, mengingat daya jangkauan 

telepon mobile atau seluler di seluruh Indonesia telah mencapai angka yang sangat 

menggembirakan.  

 

Memilih topik harus mempertimbangkan aspek kemenarikan, kesesuai topik 

dengan konten bahan pembelajaran termasuk sub-subtopik yang hendak dikaji dan 

dikembangkan. Selain itu, topik juga harus singkat, padat, dan menggambarkan isi 

bahan pembelajaran (Yaumi, 2013: 256). 

 

2. Menetapkan Kriteria 

Kriteria merujuk pada standar bahan pembelajaran yang hendak dikembangkan. 

Banyak cara yang dapat membantu pengembang pembelajaran untuk menentukan 

standar bahan pembelajaran, yakni dengan bersandar pada pengalaman pihak lain 

yang telah mengembangkan bahan pembelajaran serupa. Bahan pembelajaran 

yang sudah dikembangkan mengalami uji kelayakan selama beberapa kali pada 

berbagai institusi pendidikan dan telah dilakukan revisi secara berulang-ulang. 

Pandangan, saran, dan rekomendasi dari mereka yang pernah menggunakan bahan 

pembelajaran tersebut menjadi masukan yang sangt bermanfaat dalam 

menentukaan standar bahan pembelajaran yang hendak dikembangkan. 

 

Para ahli konten dan kaum profesional lain juga perlu dimintai pandangan tentang 

kelayakan dan keberterimaan bahan pembelajaran yang dimaksud. Beberapa 

konsep yang dikaji secara ilmiah tentang kriteria bahan pembelajaran yang baik 
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juga harus menjadi petunjuk dalam mengembangkan bahan pembelajaran. Adapun 

kriteria bahan pembelajaran yang baik dapat diuraikan seperti di bawah ini. 

1) Konten informasi yang dikembangkan dalam bahan pembelajaran 

dihubungkan dengan pengalaman peserta didik (tentu saja harus diawali 

dengan analisis kebutuhan). 

2) Peserta didik menyadari tentang pentingnya informasi yang disajikan dalam 

bahan pembelajaran. 

3) Informasi yang dituangkan dalam bahan pembelajaran tersedia dan mudah 

diperoleh paling tidak dalam bahan yang dikembangkan. 

4) Bahan pembelajaran terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan bagi 

peserta didik untuk mempelajarinya. 

5) Gaya penulisan sangat jelas dan dapat dipahami dengan baik. 

6) Penggunaan kosakata dan bahasa sesuai dengan umur dan tingkat sekolah dan 

berterima di kalangan umum. 

7) Kata-kata sulit dan istilah-istilah teknik dijabarkan dan dijelaskan dalam bahan 

pembelajaran yang dikembangkan (Yaumi, 2013: 256—257). 

 

3. Menyusun Bahan Ajar 

Penggunaan berbagai macam sumber mutlak dilakukan dalam proses penyusunan 

bahan pembelajaran. Namun, sebelum menyusun bahan pembelajaran yang baru, 

perlu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang berbagai kelemahan 

dan kelebihan bahan pembelajaran yang sudah pernah dikembangkan sebelumnya. 

Hal ini penting dalam rangka memberikan ketajaman tersendiri dalam mengkaji 

perbedaan antara bahan pembelajaran sebelumnya dengan yang hendak 
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dikembangkan. Informasi seputar bahan pembelajaran tersebut belum cukup untuk 

memperkaya informasi yang hendak dituangkan. Oleh karena itu, pengembang 

bahan pembelajaran harus mengumpulkan banyak referensi lain terutaama yang 

berkenaan dengan topik-topik yang relevan. 

 

Informasi dan referensi yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis 

dengan mengelompokkan, mengklasifikasi, mengurutkan, menyeleksi, mengambil 

sari pati, menyimpulkan dan memverivikasi agar tidak terjadi penulisan informasi 

yang sama dalam topik yang sama atau pada bagian lain dari pembahasan. 

Berdasarkan data dan informasi yang sudah diverifikasi tersebut, kemudian 

disusun atau ditulis dalam bentuk unit-unit atau satuan-satuan kecil yang 

membangun draf awal dari bahan pembelajaran. Draf tersebut perlu dilakukan 

pengecekan, baik mengenai akurasi informasi yang dituangkan maupun 

kesalahan-kesalahan pengetikan, huruf, kutipan, dan berbagai istilah yang 

mungkin kurang relevan untuk digunakan (Yaumi, 2013: 258).  

 

2.8 Dasar-Dasar Pelaksanaan Belajar Mengajar 

Proses belajar mengajar sungguh tidak dapat menghindarkan diri peristiwa kontak 

sosial antara guru dengan siswa. Guru harus menyusun struktur dasar  dalam 

menyajikan materi pendidikan, antara lain bagian pendahuluan, inti pelajaran, dan 

penutup. 

1. Bagian Pendahuluan 

Bagian ini dimaksudkan untuk meletakkan pondasi awal berkomunikasi, 

memusatkan perhatian siswa pada topik yang akan disajikan, menjelaskan esensi 
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materi, dan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa. Ada tiga fungsi dan 

bagian pendahuluan sebagai berikut. 

1) Meletakkan Hubungan Awal Guru dan Siswa 

Langkah ini harus dilakukan guru dengan terlebih dahulu memperkenalkan 

dirinya kepada semua siswa. Guru menanyakan nama siswa. Guru menjelaskan 

prosedur yang akan diambil selama proses pembelajaran. 

2) Menangkap Perhatian Siswa 

Guru harus berusaha untuk memusatkan dan menangkap perhatian siswa pada 

tugas ajar dan proses pembelajaran yang akan dilangsungkan. Guru perlu 

memperhitungkan berbagai persoalan yang siswa hadapi saat ini karena latar 

belakang siswa yang datang dari berbagai lapisan. 

3) Menyingkapkan Substansi Materi 

Guru perlu menguraikan topiknya secara singkat. Jangan lupa guru harus 

menjelaskan kepada siswa mengenai tujuan yang akan dicapai dari topik ini. 

 

2. Bagian Inti 

Setelah bagian pendahuluan disajikan, selanjutnya guru mulai memasuki bagian 

inti dari proses pembelajaran. Pada bagian ini guru harus mempertimbangkan 

empat hal sebagai berikut. 

1) Masalah Ruang Lingkup Materi 

Guru harus menyampaikan seluruh bahan yang harus dipelajari siswa. Hal ini 

dilakukan guru apabila hanya guru satu-satunya sumber. Namun, peran guru lebih 

bersifat sebagai fasilitator jika  ada sumber lain seperti buku, modul, film, video, 

dan sebagainya. Khususnya untuk keterampilan fisik dan psikomotor, guru harus 
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menguasai jenis keterampilan tersebut, minimal mampu memberikan contoh 

kepada siswa. 

2) Masalah Hubungan Materi 

Hubungan materi harus menjadi perhatian dari guru. Guru harus memahami 

hubungan antara materi yang satu dengan materi lainnya sehingga materi akan 

tersampaikan kepada siswa secara sistematis. Hubungan materi itu bisa bersifat 

hubungan komponen, tata urutan, atau hubungan transisional. 

3) Masalah Memotivasi Siswa 

Materi yang sudah terorganisasi dengan baik akan tidak punya arti apa-apa apabila 

perhatian siswa kurang. Upaya untuk memotivasi siswa menjadi kata kunci. 

Hindarkan penggunaan cara mengajar yang monoton agar siswa tidak bosan. 

Lakukan \variasi dalam memberikan latihan atau drill untuk olahraga agar 

pelajaran tambah dinamis.  

 

3. Bagian Penutup 

Apabila guru selesai menyajikan pelajarannya, lanjutkan pada bagian penutup. 

Bagian ini dapat guru lakukan dengan merumuskan kesimpulan dan menentukan 

materi yang akan disajikan pada pertemuan berikutnya. Hal ini dianggap perlu 

karena umpan balik yang mencerminkan penguasaan siswa akan materinya yang 

sudah tersaji menjadi indikatornya. Selain itu, guru dapat mengevaluasi tingkat 

keberhasilan yang telah siswa raih selama pokok bahasan itu disajikan. Selain itu, 

guru pun dapat menjelaskan mengenai materi yang akan diberikan pada 

pertemuan selanjutnya kepada siswa sehingga siswa diharapkan mempersiapkan 

dahulu materi-materi itu di rumah (Husdarta dan Saputra, 2013: 15—19). 
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2.8.1 Merencanakan Pengajaran: Strategi Mengajar Utama 

Semua guru yang efektif merancang rencana sehingga perencanaan bisa 

dipandang sebagai sebuah strategi mengajar yang utama. Merencakan pengajaran 

dapat dilihat pada bagan berikut. 

Bagan 1 Rencana Pengajaran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Eggen dan Kauchak, 2012: 89) 

Hal yang harus dipersiapkan ketika merencanakan sebuah pembelajaran antara 

lain. 

1. Menentukan hal  yang akan dipelajari oleh siswa (Anderson dan Kratwohl 

dalam Eggen dan Kauchak, 2012: 88). Buku  teks, panduan kurikulum, dan 

standar dapat digunakan untuk menentukan hal yang akan dipelajari siswa 

(Reys, Reys, dan Chaves dalam Eggen dan Kauchak, 2013: 88).  

Merencanakan Pengajaran 

Topik 

Apa yang penting untuk  

dipelajari siswa saya? 

Kegiatan Belajar 

Bagaimana saya akan 

membantu siswa saya 

mencapai tujuan saya? 

Penyelarasan 

Apakah kegiatan belajar dan 

asesmen saya secara logis 

terkait dengan tujuan saya? 

Asesmen 

Bagaimana saya tahu apakah 

siswa saya telah mencapai 

tujuan saya? 

Tujuan Belajar 

Saya ingin siswa saya 

mengetahui atau 

mampu melakukan 

apa? 
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2. Menentukan tujuan pembelajaran yang harus diketahui siswa atau mampu 

dilakukan terkait topik pembelajaran. Tujuan belajar yang jelas itu penting 

karena tujuan akan memandu seluruh pemikiran Anda saat merancang 

rencana. Pelajaran-pelajaran yang tidak berhasil kerap terjadi karena guru 

tidak memiliki tujuan belajar yang jelas. 

3. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah rangkaian peristiwa 

yang membantu siswa mencapai tujuan belajar. Kegiatan ini didasarkan pada 

kerangka kerja dari sebuah model. Kegiatan ini pun memasukkan strategi –

strategi mengajar. 

4. Asesmen.  Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi dan membuat 

keputusan tentang kemajuan  pembelajaran siswa, misalnya mengamati karya 

tulis siswa, cara siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru, 

dan respon terhadap kuis (Eggen dan Kauchak, 2012: 91).  

5. Memastikan keselarasan instruksional. Keselarasan instruksional yaitu 

kesesuaian antara tujuan belajar, kegiatan pembelajaran, dan asesmen 

(Bransford, Brown, dan Cocking, 2012: 90). 
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2.8.2 Kegiatan Belajar : Menerapkan Strategi Pengajaran Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2 Strategi Pengajaran Utama 

1. Perilaku dan Keyakinan Guru 

Perilaku guru dan keyakinan guru dapat digunakaan untuk menciptakan iklim 

ruang kelas positif atau menciptakan motivasi murid. Sikap tersebut dapat 

ditunjukkan dengan kepedulian, pertanyaannya menandakan semua siswa 

berpartisipasi dan  belajar.  

2. Pengaturan 

Guru-guru yang teratur memiliki siswa yang belajar lebih banyak daripada 

guru-guru yang kurang teratur (Bohn, Rroehrig, dan Pressley dalam Eggen 

dan Kauchak, 2012: 97). Guru-guru efektif  menggunakan lebih banyak waktu 

untuk mengajar daripada guru yang kurang efektif, misalnya memulai 

Perilaku dan Keyakinan 

Guru 

Pengaturan 

Komunikasi 

Fokus 

Umpan Balik 

Monitoring 

Mengajukan Pertanyaan 

Review dan Penutup 
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pelajaran  langsung setelah bel selesai berbunyi, menyiapkan  lembaran-

lembaran kertas, melakukan transisi dari review menuju kegiatan belajar 

secara cepat dan mulus. Pengaturan ini adalah hasil pemilikiran dan 

pembuatan keputusan ketika merencanakan pelajaran (Eggen dan Kauchak, 

2012: 97). 

Tabel 1. Sifat-Sifat dan Pengaturan Efektif 

Sifat Deskripsi 

Mulai tepat waktu Pelajaran dimulai langsung sesuai jadwal. 

Waktu pelajaran yang hilang karena kegiatan 

seperti berganti giliran atau mengembalikan 

kertas diminimalkan. 

Bahan-bahan siap Peragaan, bahan-bahhan yang akan dipajang 

di overhead, kamera dokumen, atau 

presentasi powerpoint disiapkan terlebih 

dahulu dan tersedia langsung digunakan. 

Rutinitas yang sudah mapan Rutinitas menyerahkan kertas, meraut pensil, 

dan kegiatan-kegiatan rumahan lain tidak 

perlu alokasi waktu untuk menggambarkan 

kegiatan-kegiatan itu dan mengarahkan siswa 

untuk mengikutinya. 

 

3. Komunikasi 

Ada empat aspek komunikasi efektif yang penting bagi pembelajaran dan 

motivasi, antara lain 

1) Bahasa yang  Pasti 

Komunikasi yang menghilangkan istilah-istilah kabur (misalnya, mungkin, 

boleh jadi, bisa saja, dan seterusnya, dan biasanya) dari penjelasan dan 

jawaban terhadap pertanyaan siswa. 

2) Wacana yang Berkaitan 

Wavana yang berkaitan merujuk pada pengajaran yang tematis dan 

mengarah pada satu poin. Jika poin dari pelajaran itu tidak jelas, jika poin 
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itu tidak diurutkan secara memadai, atau  jika informasi pendamping 

masuk tanpa petunjuk cara informasi itu terkait dengan topik, wacana 

ruang kelas menjadi tidak terkait dan acak. Pendidik harus menjaga 

pelajaran-pelajaran tetap di dalam jalur dan meminimalkan waktu yang 

dihabiskan pada hal-hal yang tidak terkait dnegan topik (Leinhardt dalam 

Eggen dan Kauchak, 2012: 98). 

3) Sinyal Transisi 

Sinyal transisi adalh pernyataan lisan yang menunjukkan bahwa satu ide 

berakhir dan ide lain dimulai.  Sinyal transisi mengingatkan kepada siswa 

bahwa pelajaran mereka akan mengalami perggeseran konseptual 

berpindah ke topik baru dan  memungkinkan  mereka  untuk 

mempersiapkan mental karena tidak semua siswa memiliki fokus yang 

sama. 

4) Penekanan 

Penekanan adalah bentuk lisan dan vokal yang mengingatkan siswa akan 

informasi penting dalam suatu pelajaran (Jetton dan Alexander dalam 

Eggen dan Kauchak, 2012: 98). Cara yang dapat dilakukan adalah 

meninggikan suara atau penekanan vokal seperti ―Dengarkan baik-baik 

sekarang,‖. Mengulangi satu poin juga bentuk pemberian tekanan. Sebagai 

contoh bertanya kepada siswa, ―Menurut kalian, apa persamaan dari 

permasalahan-permasalahan ini?‖. Menekankan ciri penting di dalam 

permasahan dan membantu siswa mengaitkan informasi baru dengan yang 

lama. Pengulangan penting dalam mereview aturan-aturan, prinsip-prinsip, 
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dan konsep-konsep abstrak (Brophy dan Good dalam Eggen dan Kauchak, 

2012: 98—99).  

 

Pengetahuan tentang materi pelajaran sangat penting untuk komunikassi 

yang jelas sebab pendidik akan menggunakan bahasa yang lebih jernih 

ketika  memahami penuh topik yang diajarkan. Pendidik akan akan lebih 

tematis dan akan lebih terkait saat diskursus dibandingkan jika tidak yakin 

benar soal topik pembelajaran (Brophy dalam Eggen dan Kauchak, 2012: 

99). Semakin dalam pengetahuan tentang materi, semakin mudah untuk 

berfokus pada tujuan belajar seraya bersikap responsif terhadap ide-ide 

siswa (Staples dalam Eggen dan Kauchak, 2012: 99). Oleh karena itu, 

pendidik harus secara cermat mempelajari topik-topik ketika membuat 

rencana pembelajaran (Eggen dan Kauchak, 2012: 99). 

 

4. Fokus 

Semua pembelajaran dimulai dengan perhatian. Pendidik harus menarik dan 

mempertahankan perhatian siswa jika ingin para peserta didik belajar 

sebanyak mungkin. Caranya adalah memberikan fokus, yaitu menggunakan 

objek konkret, gambar, model, bahan-bahan yang dipajang dalam kamera 

dokumen, atau bahkan informasi yang tertulis di papan tulis yang bisa 

digunakan untuk mempertahankan perhatian selama kegiatan belajar. Contoh 

dan representasi-representasi lain memberikan fokus ketika menyajikan materi 

adalah membangun pelajaran berdasarkan contoh-contoh berkualitas tinggi 
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yang dibutuhkan siswa untuk membangun pengetahuan dan mempertahankan 

perhatian (Eggen dan Kauchak, 2012: 99). 

 

5. Umpan Balik 

Umpan balik merupakan informasi yang diterima murid tentang akurasi atau 

ketepatan respon-respon verbal dan karya tertulis siswa. Umpan balik 

memungkinkan murid mengadakan asesmen akurasi pengetahuan awal 

pengetahuan (prior knowledge) siswa, memberi validasi konstruksi 

pengetahuan, dan membantu mengembangkan pemahaman yang sudah ada. 

Umpan balik juga penting bagi mptivasi karena memberi siswa informasi 

tentang kompetensi yang kian meningkat dan membantu memenuhi kebutuhan 

siswa untuk memahami cara berkembang (Brophy dalam Eggen dan Kauchak, 

2012: 99).  

 

Tujuan umpan balik adalah mempersempit kesenjangan antara pemahaman 

yang ada dan tujuan belajar (Hattie dan Timperley dalam Eggen dan Kauchak, 

2012: 100). Umpan balik efektif memiliki tiga karakteristik, antara lain 

1. Memberikan informasi spesifik. 

2. Tergantung pada kinerja. 

3. Memiliki nada emosional positif (Eggen dan Kauchak, 2012: 100). 

  

 Nada emosional dari umpan balik penting agar siswa dapat belajar sebanyak 

mungkin. Siswa harus belajar di dalam sebuah lingkungan ruang kelas yang 

cukup aman untuk mengungkapkan diri serta pemikiran tanpa rasa takut 
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terlihat bodoh. Umpan balik yang mencakup kritik, sarkasme, atau olok-olok 

akan menjauhkan diri dari kemanan ini, menghancurkan motivasi, dan 

menghambat pembelajaran (Schunk dalam Eggen dan Kauchak, 2012: 100).  

 

Umpan balik tentang bahan-bahan tertulis seperti kuis atau PR lebih efektif 

jika sedikit ditunda (Shuell dalam Eggen dan Kauchak, 2012: 101). Contohnya 

umpan balik terhadap satu kuis lebih efektif sehari setelah kuis itu diberikan 

dibandingkan diberikan pada hari yang sama. Namun, penundaan pun tidak 

boleh terlalu lama. Hari sekolah besoknya adalah waktu yang ideal. 

 

6. Pujian 

Pujian merupakan bentuk paling umum dan fleksibel dari umpan balik guru. 

Berikut ini beberapa pola penggunaan pujian. 

1) Pujian digunakan lebih sedikit, kurang dari lima kali per kelas. 

2) Pujian untuk perilaku baik agak jarang. Pujian hanya terjadi setiap dua jam 

atau lebih di sekolah dasar dan kian sedikit saat siswa bertambah usianya. 

3) Pujian tergantung pada jenis siswa, misalnya siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi, berperilaku baik, dan memperhatikan guru. 

Selain itu, pujian juga berdasarkan pada kualitas dari respon siswa. 

4) Guru memuji siswa berdasarkan pada jawaban-jawaban yang benar yang 

siswa dapatkan (Good dan Brophy dalam Eggen dan Kauchak, 2012: 101). 

  

Memuji secara efektif jauh lebih kompleks daripada kelihatannya, misalnya 

anak-anak kecil cenderung menerima pujian secara harfiah bahkan ketika 
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pujian itu diberikan secara berlebihan. Sementara siswa yang lebih tua akan 

mengadakan asesmen validitas pujian dan keyakinan tentang isi pujian. Anak-

anak lebih kecil senang jika pujian diberikan secara terbuka di depan kelas, 

sedangkan anak yang lebih besar sering bereaksi lebih baik jika pujian 

diberikan secara diam-diam dan terpisah (Stipek dalam Eggen dan Kauchak, 

2012: 101). Pujian yang diberikan kepada anak-anak yang lebih besar harus 

mencerminkan prestasi sungguhan, lugas, dan sederhana menggunakan suara 

yang alami (Good dan Brophy dalam Eggen dan Kauchak, 2012: 101). Siswa 

yang sangat pencemas dan siswa dari latar belakang status sosial ekonomi 

rendah cenderung bereaksi lebih positif terhadap pujian daripada siswa-siswi 

yang percaya diri dan berasal dari latar belakang yang lebih mapan (Good dan 

Brophy dalam Eggen dan Kauchak, 2012: 101).  

 

Pujian spesifik lebih efektif dibandingkan pujian umum. Jika setiap jawaban 

yang diinginkan dipuji secara spesifik maka terdengar dibuat-buat, dangkal, 

dan dapat mengganggu pelajaran. Jika jawaban siswa benar tetapi 

disampaikan secara ragu-ragu maka pujian haruslah disertai informasi 

tambahan yang menguatkan. Sementara pujian bagi siswa yang diberikan 

secara meyakinkan haruslah sederhana dan umum (Rosenshine dalam Eggen 

dan Kauchak, 2012: 102). 

 

7. Umpan Balik Tertulis 

Sebagian besar dari umpan balik yang diterima siswa terjadi selama pelajaran, 

tetapi guru juga memberikan umpan balik berharga lewat catatan dan 
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komentar-komentar mengenai karya siswa. Karena menulis komentar 

mendetail memakan waktu, umpan balik tertulis kerap singkat dan kabur serta 

memberi siswa hanya sedikit informasi berguna. Misalnya untuk membantu 

siswa mengevaluasi jawaban-jawaban terhadap soal-soal esai, pendidik bisa 

menulis jawaban ideal, memajangnya, dan  mendorong siswa membandingkan 

jawaban mereka (Eggen dan Kauchak, 2012: 102). 

 

8. Monitoring 

Monitoring adalah proses terus-menerus memeriksa perilaku verbal dan 

nonverbal siswa untuk mencari bukti-bukti adanya kemajuan pembelajaran. 

Hal ini penting selama kegiatan pembelajaran dan terutama penting selama 

tugas yang dikerjakan sambil duduk atau tugas di balik meja (seatwork) saat 

siswa mungkin membuat kesalahan berulang. Pendidik dapat langsung 

mendekati siswa atau memanggil saat melihat siswa yang kurang 

memperhatikan, membawa siswa kembali pada pelajaran. Ketika siswa 

menunjukkan perilaku nonverbal seperti wajah kebingungan, pendidik perlu 

mengajukan pertanyaan seperti ―Apakah kalian ingin Ibu/Bapak mengulangi 

perkataan Ibu/Bapak?‖. Guru yang kurang efektif tampaknya tidak mengamati 

wajah kebingungan atas kurangnya perhatian. Monitoring cermat diikuti 

dengan pertanyaan yang pas bisa berkontribusi signifikan pada iklim positif 

ruang kelas dan secara bersamaan menunjukkan ekspekstasi tinggi bagi 

perilaku dan pembelajaran.  
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9. Mangajukan Pertanyaan 

Mengajukan pertanyaan adalah alat yang paling luas diterapkan dan juga 

paling efektif untuk mendorong interakssi (Leinhardt dan Steele dalam Eggen 

dan Kauchak, 2012: 103). Mengajukan pertanyaan secara cakap dapat 

membantuk siswa melihat hubungan antara ide-ide yang sedang siswa pelajari 

dengan menghubungkan ide-ide tersebut lewat contoh dunia nyata. Anda juga 

bisa menggunakan pengajuan pertanyaan (questioning) untuk membantu 

mempertahankan perhatian, melibatkan siswa yang pemalu dan sungkan, 

memberikan penekanan lewat pengulangan, dan menilai pembelajaran siswa. 

Pengajuan pertanyaan harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. 

1. Memperhatikan tujuan pelajaran. 

2. Memonitor perilaku verbal dan nonverbal siswa. 

3. Mempertahankan aliran dan pengembangan pelajaran. 

4. Memutuskan siswa yang harus diberi pertanyaan (Eggen dan Kauchak, 

2012: 103). 

Tabel 2. Ciri-Ciri Pengajuan Pertanyaan Efektif 

Sifat Deskripsi 

frekuensi pengajuan 

pertanyaan 

Mengajukan banyak pertanyaan. Guru efektif 

membimbing pembelajaran siswa dengan 

pertanyaan. 

distribusi merata Memanggil semua siswa secara sama. Guru 

efektif memanggil siswa bermotivasi prestasi 

tinggi dan rendah, murid minoritas dan 

nonminoritas, laki-laki dan perempuan. 

Mendesak Rutinitas menyerahkan kertas, meraut pensil, dan 

kegiatan-kegiatan rumahan lain sudah otomatis 

sehingga tidak perlu alokasi waktu untuk 

menggambarkan kegiatan-kegiatan itu dan 

mengarahkan siswa untuk mengikutinya. 
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waktu menunggu Memberi siswa waktu untuk menjawab. Guru 

efektif memberi siswa beberapa detik untuk 

memikirkan jawaban-jawaban mereka sebelum 

turun tangan atau memanggil siswa lain. 

       (Eggen dan Kauchak, 2012: 102). 

2.8.3 Review dan Penutup 

Review adalah sebuah ringkasan  yang membantu siswa menghubungkan 

pengetahuan sebelumnya dengan hal yang akan terjadi dalam kegiatan belajar 

berikutnya. Review dapat dilakukan pada awal dan akhir pembelajaran.  

 

Review permulaan membantu siswa mengaktifkan pengetahuan sebelumnya yang 

dibutuhkan untuk memahami isi dari pelajaran terkini. Penutup adalah bentuk 

review yang terjadi pada akhir pelajaran. Tujuan penutup adalah membantu  siswa 

menata yang hal telah dipekajari menjadi satu ide bermakna. Penutup menyatukan 

berbagai aspek berbeda dari topik dan menendakan akhir dari satu pelajaran. Saat 

siswa terlibat dalam satu pembelajaran  yang bertingkat lebih tinggi, bentuk 

penutup yang efektif adalah meminta siswa menerapkan hal yang sudah dipelajari 

pada situasi baru. (Eggen dan Kauchak, 2012: 107—108). 

 

2.9 Skenario Pembelajaran 

Skenario pembelajaran merupakan gambaran prosedur kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan bentuk-bentuk pengalaman belajar yang diharapkan (Wetty, 2011: 

74). Peristiwa pembelajaran yang diskenariokan secara profesional juga harus 

menggambarkan kemungkinan bentuk-bentuk pengalaman belajar yang merujuk 

pada proses, produk, dan area isi. Pengalaman belajar menyangkut proses pada 

dasarnya ditentukan oleh (1) apa yang dipelajari siswa, dan (2) bagaimana siswa 
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mempelajarinya. Pertanyaan tentang bagaimana siswa mempelajari ―apa‖ yang 

dipelajari berhubungan dengan proses berpikir sebagai esensi dari proses belajar 

(Wetty, 2011: 74). 

 

Skenario kurang lebih ahrus menggambarkan (1) prosedur pembelajaran yang 

ditempuh dalam pelakasanaan pembelajaran, (2) kegiatan yang dilakukan guru 

dalam menciptakan, mengendalikan, dan menilai proses pembelajaran yang 

dilakukan guru maupun siswa, (3) interaksi berupa dialog dan perlakuan antara 

guru dengan siswa, dan (d) bentuk interaksi antarsiswa.  

 

Berikut ini contoh skenario pembelajaran. 

1.  Guru : ―Anak-anak, hari ini kalian akan mempelajari watak para pelaku   

             dalam cerpen ―Robohnya Surau Kami.‖ Kalian sudah membaca   

             cerpen itu di rumah bukan?‖ 

Siswa : ―Sudah Bu‖ 

Guru : ―Baik sekali. Nah sekarang kalian baca kembali cerpen tersebut.   

             Pelajari bagaimana watak kakek (penjaga surau), Ajo Sidi, dan   

             Haji Saleh. Daftarkaan perwatakan setiap pelaku tersebut.  

             Jangan lupa menandai bagian-bagian yang menunjukkan watak   

             para pelaku tersebut. 

Siswa : ―Mendandainya dengan pensil boleh ya, Bu?‖ 

Guru : ―Boleh-boleh.‖ Yang kalian perhatikan baik-baik, kalian juga  

              harus membuat kalimat untuk menyatakan persetujuan, ajakan,  

              dan penghargaan dengan menggunakan kata tertentu dalam  

              cerpen yang kalian baca.‖ 

Siswa :‖Bu, hanya mengambil satu kata lalu kalimatnya saya susus  

              sendiri?‖ 

Guru : ―Benar Bob‖. Kalimatnya masing-masing dua. 

2.  Siswa membaca. Guru memperhatikan kegiatan siswa. Siswa yang 

ditengarai lembat proses pengerjaan tugasnya diperhatikan. Tiga puluh 

menit kemudian guru menanyakan kepada siswa, apakah sudah selesai 

mengerjakan tugasnya. 

3.  Guru meminta dua orang siswa tampil ke depan membacakan hasil 

pengerjaan tugasnya. Ketika siswa mengemukakan watak si Kakek, Ajo 

Sidi, dan Haji Saleh siswa diminta memberikan bukti berdasarkan 

paparanyang ada dalam teks sekaligus menyampaikan rasionalnya. 

Selain itu, guru juga meminta siswa menuliskan kalimat-kalimat yang 
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ditulisnya di apapan tulis. 

4.  Siswa yang lain diminta menanggapinya. 

5.  Guru bertanya kepada siswa tentang cara mereka memahami 

perwatakan para tokoh yang ada pada cerpen ―Robonya Surau kami.‖ 

Guru membantu siswa membuat kesimpulan. Bersama siswa, guru 

membahas kalimat-kalimat yang telah disusun siswa. 

6.  Guru : ―Anak-anak kalian sudah memahami watak si kakek bukan? Nah  

             menjelang tidur nanti kalian boleh melamunkan para tokoh  

             cerita yang sudah kalian bahas pada hari ini. Seandainya kalian  

             memunyai watak seperti si Kakek, bagaimana kira-kira  

             pendapat ayah dan ibumu? Jawab sendiri dan renungkan sendiri. 

7.  Siswa ―Ha, ha...pasti tidak senang Bu sebab dosa, masak bunuh diri 

(katanya mau masuk surga). 

8.  Guru : ―Nah ingat baik-baik.‖ Kalian sendiri juga tidak boleh berbuat   

              seperti tokoh si kakek, Ajo Sidi, maupun Haji Saleh! Baiklah,  

              sebagai PR kalian, ibu minta kalian membuat paragraf  

              deskriptif dan argumentatif tentang perwatakan-perwatakan  

              yang ada pada cerpen yang telah kita bahas bersama ini.‖ 

9.  Pada pertemuan berikutnya, guru meminta salah seorang siswa 

menuliskan pengerjaan tugasnya di papan tulis. Siswa 

mengidentifikasikan ciri-ciri paragraf yang terpapar di papan tulis. 

Bersama-sama siswa, guru membahas pengertian dan perbedaan 

paragraf deskriptif dan argumentatif. Seandainya waktu memungkinkan, 

setelah membahas kedua paragraf tersebut, siswa diminta mengubah 

dialog-dialog yang terdapat dalam cerpen yang sudah dibahas itu. 

Akhirnya, guru meminta siswa untuk mengumpulkan buku kerja untuk 

diperiksa. 

                  (Wetty, 2011: 75—77) 

2. 10 Pembuatan Tes Kompetensi Bersastra  

Terdapat empat kategori tes kompetensi bersastra. Empat kategori tersebut antara 

lain untuk mengukur kemampuan pada tingkat informasi (informastion), konsep 

(concepts), perspektif (perspectives), dan apresiasi (appreciation). Tes 

kemampuan tingkat informasi dimaksudkan untuk mengungkap kemampuan 

peserta didik yang berkaitan dengan hal-hal pokok yang berkenaan dengan sasrta, 

baik yang menyangkut data-data tentang suatu karya maupun data-data lain yang 

dapat dipergunakan untuk membantu menafsirkannya. Data-data yang dimaksud 
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berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan apa yang terjadi, di mana, kapan, 

berapa, nama, nama-nama pelaku, dan sebagainya. 

 

Tes kesastraan pada tingkat konsep berkaitan dengan persepsi tentang bagaimana 

data-data atau unsur-unsur karya sastra itu diorganisasikan. Unsur-unsur karya 

merupakan hal pokok yang dipersoalkan dalam tes tingkat ini. Masalah-masalah 

yang dimaksud antara lain berupa (pertanyaan): apa sajakah unsur-unsur yang 

terdapat dalam fiksi dan puisi, mengapa pengarang justru memilih unsur seperti 

itu, apa efek pemilihan unsur itu, apa hubungan sebab akibat unsur atau peristiwa-

peristiwa itu, apa konflik pokok yang dipermasalahkan, konflik apa sajakah yang 

timbul, faktor-faktor apa saja yang terlibat dalam atau memengaruhi terjadinya 

konflik dan sebagainya (Nurgiyantoro, 2013: 459). 

 

Tes kesastraan  pada tingkat perspektif berkaitan dengan pandangan peserta didik 

atau pembaca pada umumnya sehubungan dengan karya sastra yang dibacanya. 

Bagaimana pandangan dan reaksi peserta didik terhadap sebuah karya akan 

ditentukan oleh kemampuannya memahami karya yang antara lain berupa 

permasalahan: apakah karya sastra ini berarti atau bermanfaat, apakah ia sesuai 

dengan realitas kehidupan, apakah cerita (juga kejadian, tokoh-tokoh situasi, 

konflik) bersifat tipikal, bersifat tipikal dalam realitas kehidupan yang mana, 

apakah ada kemungkinan bahwa cerita semacam itu terjadi di tempat lain, 

kesimpulan apakah yang dapat diambil dari karya atau cerita itu, dan lain-lain 

yang sejenis (Nurgiyantoro, 2013: 459).  
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Tes kesastraan pada tingkat apresiasi terutama berkisar pada permasalahan 

penggunaan bahasa atau kaitan antara bahassa sastra dan linguistik. Bahasa sastra 

merupakan saslah satu bentuk fenomena linguistik secara umum, misalnya dengan 

adanya berbagai penyimpangan (deviation) dan aktualisasi (foregrounding). 

Usaha mengenali dan memahami bahasa sastra melalui karakteristiknya dan 

membandingkan efektivitasnya dengan penuturan bahasa secara umum untuk 

pengungkapan hal yang kurang lebih sama adalah hal yang dipermasalahkan 

dalam tes tingkat apresiasi. Tes pada tingkat apresaiasi menyangkut hal-hal seperti 

: mengapa pengarang jsutru memilih bentuk, kata, atau ungkapan yang seperti itu, 

apakah pemilihan itu memang lebih (atau bahkan paling) baik dibanding bentuk-

bentuk linguistik yang lain, apa efek pemilihan bentuk, kata ungkapan, dan lain-

lain (Nurgiyantoro, 2013: 459—460).   

 


