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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

   

 

 

2.1Cerpen 

 

 

Cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira 

berkisar antara setengah sampai dua jam (Nurgiyantoro, 1994:10). Cerita pendek 

lebih padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lainnya 

yang lebih panjang seperti novel. Ukuran pendek ini lebih didasarkan pada 

keterbatasan pengembangan unsur-unsurnya (Suyanto, 2012:46). 

 

Selain itu, pengertian mengenai cerpen diambil dari definisi Kamus Istilah Sastra 

dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cerpen sebagai kisahan yang memberi kesan 

tunggal yang dominan tentang satu tokoh dalam satu latar dan satu situasi 

dramatik; cerpen (Zaidan, dkk., 2004:50). Cerpen harus memperlihatkan 

kepaduan sebagai patokan dasarnya. Definisi serupa mengenai cerpen, yakni 

kisahan pendek (kurang dari 10.000 kata) yang memberikan kesan tunggal yang 

dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi (Depdiknas, 

2008:263).  

 

Cerpen atau cerita pendek adalah cerita yang pendek dan merupakan suatu 

kebulatan ide. Dalam kesingkatan dan kebulatannya itu, sebuah cerita pendek 

adalah lengkap, bulat, dan singkat (Purba, 2010:50). Semua bagian dari sebuah 
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cerpen mesti terikat pada suatu kesatuan jiwa, yakni pendek, padat, dan lengkap. 

Tak ada bagian-bagian yang boleh lebih atau bisa dibuang. Berdasarkan pendapat 

para ahli dapat diambil simpulan mengenai cerpen merupakan karya sastra fiksi 

yang menceritakan suatu peristiwa cenderung singkat dan padat serta memiliki 

kesan tertentu dan memungkinkan pembaca untuk menyelesaikan bacaannya 

dalam sekali duduk . Singkat dan lengkap atau brevity with completeness adalah 

sifat-sifat pokok cerita pendek  (Tarigan, 1985:176). 

 

2.2 Struktur Cerpen 

Cerita pendek dibangun oleh unsur-unsur yang saling terpadu. Unsur-unsur 

tersebut adalah tokoh (dan penokohan), alur, latar, gaya bahasa, dan sudut 

pandang (Suyanto, 2012:46). 

a. Tokoh 

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

bergantung pada siapa atau apa yang diceritakannya dalam cerita. Watak atau 

karakter adalah sifat dan sikap para tokoh tersebut. Adapun penokohan atau 

perwatakan adalah cara pengarang menamplikan tokoh-tokoh dan watak-

wataknya dalam suatu cerita.  

 

b. Alur dan Pengaluran 

Alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan karena hubungan sebab 

akibat. Adapun pengaluran adalah urutan teks. Dengan menganalisis urutan 

teks ini, pembaca akan tahu bagaimana pengarang menyajikan cerita tersebut. 
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c. Latar 

Latar adalah tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Suyanto, 2012:50). Latar dalam peristiwa 

dapat diklasifikasikan menjadi: 1) latar tempat, yaitu latar yang berupa lokasi 

tempat terjadinya peristiwa; 2) latar waktu, yaitu latar yang berhubungan 

dengan saat terjadinya peristiwa cerita; 3) latar sosial, yaitu keadaan yang 

berupa adat istiadat, budaya, nilai-nilai yang ada di tempat peristiwa tersebut. 

Latar merupakan salah satu unsur intrinsik cerpen yang dapat menghidupkan 

cerita karena tanpa latar yang cocok cerpen tersebut tidak hidup. 

 

d. Gaya Bahasa 

Dalam menyampaikan cerita, setiap pengarang ingin ceritanya mempunyai 

daya sentuh dan efek yang kuat bagi pembaca. Oleh karena itu, sarana karya 

prosa adalah bahasa. Bahasa akan diolah semaksimal mungkin oleh pengarang 

dengan memaksimalkan gaya bahasa sebaik mungkin. Gaya bahasa merupakan 

cara mengungkapkan bahasa seseorang pengarang untuk mencapai efek estetis 

dan kekuatan gaya ungkap. 

 

e. Penceritaan 

Penceritaan atau sering disebut juga sudut pandang (point of view) dilihat dari 

sudut mana pengarang (narator) bercerita, terbagi menjadi 2, yakni penceritaan 

intern dan penceritaan ekstern. Penceritaan intern adalah pencerita yang hadir 

di dalam teks sebagai tokoh. Cirinya adalah dengan memakai kata ganti aku. 

Penceritaan ekstern bersifat sebaliknya, ia tidak hadir dalam teks (berada di 
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luar teks) dan menyebut tokoh-tokoh dengan kata ganti orang ketiga atau 

menyebut nama. 

 

f. Tema 

Tema adalah ide atau gagasan yang ingin disampaikan pengarang dalam 

ceritanya. Dalam sebuah tulisan, sudah pasti mengandung tema, karena dalam 

sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang dibuat. Jika 

diibaratkan sebuah rumah, tema merupakan fondasinya. Tema merupakan hal 

utama yang dilihat oleh pembaca. Apabila temanya menarik, maka akan 

memberikan nilai lebih pada tulisan tersebut dan menarik minat pembaca. 

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

 
 

2.3 Warna Lokal 

 

Konsep budaya merupakan totalitas pikiran, karsa, dan hasil manusia yang tidak 

berakar pada nalurinya. Dengan demikian budaya hanya bisa dicetuskan oleh 

manusia sesudah proses belajar. Berdasarkan hal tersebut, konsep budaya 

diuraikan ke dalam unsur-unsur. Dalam konsep budaya terdapat delapan unsur, 

yakni sistem religi, upacara keagamaan, sistem dan organisasi, kemasyarakatan, 

sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, teknologi, dan peralatan 

(Parwatha, 2002:10). 

  

Warna lokal dibangkitkan dengan penggunaan istilah dan ungkapan bahasa daerah 

yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan corak realisme di dalam karya 

sastra. Misalnya, warna lokal yang terungkap dari kata-kata setempat yang 

menunjukkan adat istadat, ekspresi, penjulukkan, kepercayaan yang khas, 
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arsitektur rumah, kebiasaan-kebiasaan, humoristik, dan sebagainya 

(Sastrowardoyo, 1992:75) 

 

Warna lokal sebagai gambaran daerah tertentu seperti pakaian, sopan santun, 

dialek, dan sebagainya yang melatari kehidupan tokoh dalam karya sastra dan 

hanya bersifat dekoratif; warna tempatan. Misalnya: latar Minangkabau dalam 

beberapa novel Balai Pustaka (Zaidan, dkk., 2004:214).  

 

Dalam konteks sastra sebagai sistem tanda, warna lokal selalu dikaitkan dengan 

kenyataan hidup di dunia luar yang ditunjuk tanda tersebut, dalam hal tersebut 

kenyataan hidup itu ialah kenyataan sosial budaya dalam arti yang luas antara lain 

meliputi aspek-aspek adat istiadat, pemakaian bahasa, kepercayaan, sikap, dan 

filsafat hidup, kesenian, hubungan sosial, struktur sosial, atau sistem kekerabatan 

(Mahmud, 1986: 25). 

 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat diambil sebuah simpulan bahwa warna lokal 

merupakan ciri khas yang menggambarkan kekhasan suatu daerah tertentu. Hal 

tersebut dapat berupa adat istadat, sitem kekerabatan, kesenian, penjulukkan, 

kepercayaan yang khas, arsitektur rumah, kebiasaan-kebiasaan, humoristik, sistem 

religi, upacara keagamaan, sistem dan organisasi, kemasyarakatan, sistem 

pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, teknologi, dan peralatan. 

 

Secara intrinsik dalam konteks struktur karya, warna lokal selalu dihubungkan 

dengan unsur-unsur pembangkitnya, yaitu latar, penokohan, gaya bahasa, dan 

suasana. Terlepas dari semua faktor yang mendorong munculnya warna lokal, 

sangat jelas bahwa warna lokal memiliki daya tarik tersendiri. Adanya warna 
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lokal telah memberikan keragaman dan variasi pengucapan. Warna lokal dapat 

dijadikan sebagai daya tarik dari kemonotonan ekspresi dan persoalan sastra yang 

sering membosankan pembaca. Selain itu, warna lokal sering dianggap memiliki 

eksotisitas karena kekhasannya. Banyak kategori yang dapat dijadikan unsur-

unsur warna lokal. Namun, penulis hanya mengambil satu kategori yang akan 

dijadikan unsur warna lokal dalam menganalisis kumpulan cerpen Perempuan di 

Rumah Panggung karya Isbedy Stiawan ZS. Unsur tersebut, yakni pemakaian 

bahasa. 

 

 

2.3.1 Warna Lokal dalam Aspek Pemakaian Bahasa 

 

Bahasa merupakan alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa juga 

dapat diartikan sebagai percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; 

sopan santun (Depdiknas, 2008:116). Pemakaian bahasa daerah di lingkungan 

pedesaan hingga kini masih sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Begitu 

pun dalam suatu karya sastra, sastrawan yang menggunakan warna lokal yang 

berupa bahasa daerah dengan tujuan untuk mengangkat unsur-unsur kedaerahan 

dalam suatu karya sastra. Selain itu, pemakaian bahasa daerah dalam suatu karya 

sastra hendaknya diharapkan mampu memberikan informasi kepada para pembaca 

sastra untuk mengenal kebudayaan dari suatu daerah. Karya sastra yang bersifat 

kedaerahan sebagai sarana ekspresi budaya daerah memiliki fungsi, yakni 

merekam pengalaman budaya estetik, religius, dan sosial politik masyarakat, serta 

menumbuhkan solidaritas kemanusiaan. Adapun dalam penelitian ini pemakaian 

bahasa daerah yang diteliti, yakni berupa kata, frasa,  klausa, dan kalimat  yang 

diperdalam dengan menganalisis makna, kelas kata, dan fungsi.  
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2.3.1.1 Makna 

 

Terkait dengan makna dalam penelitian ini, dikemukakan teori jenis-jenis makna  

sebagai berikut. Jenis makna dapat dibedakan menjadi dua belas, yakni makna 

sempit, makna luas, makna kognitif, makna konotatif dan emotif, makna 

referensial, makna kontrukstif, makna leksikal dan gramatikal, makna idesional, 

makna proposional, makna pusat, makna piktorial, makna idiomatik 

(Djajasudarma, 1993:6). Namun, peneliti membatasi ruang lingkup jenis makna 

menjadi makna leksikal, makna gramatikal, makna idiomatik, makna sempit, dan 

makna luas. 

 

1. Makna Leksikal 

  

Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, 

peristiwa, dan lain-lain; makna leksikal ini dimiliki unsur-unsur bahasa secara 

tersendiri, lepas dari konteks.Misalnya kata budaya di dalam Kamus Bahasa 

Indonesia I (p38) budaya adalah nomina, dan maknanya: 1. pikiran; akal budi; 

2, kebudayaan; 3. yang mengenai kebudayaan; yang sudah berkembang 

(beradab, maju). Semua makna baik bentuk dasar maupun turunan dalam 

kamus disebut makna leksikal. 

 

2. Makna Gramatikal 
 

Makna gramatikal adalah makna yang menyangkut hubungan intra bahasa, 

atau makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya sebuah kata di dalam 

kalimat. Makna leksikal dapat berubah ke dalam makna gramatikal secara 

operasional. Peratikan contoh berikut. 
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(1) Hei mana matamu? 

(2) Anak itu ingin telur mata sapi 

 

Pada contoh (1) kata mata secara leksikal adalah alat pada tubuh manusia, 

berfungsi untuk melihat. Makna pada (1) mata sebagai makna gramatikal 

yang masih berhubungan erat dengan makna leksikal „berfungsi‟ untuk 

melihat; sedangkan makna pada contoh (2) mata sebagai benar-benar makna 

gramatikal, yakni goreng telur (mungkin rupanya mirip mata sapi-mata milik 

sapi). 

 

3. Makna Idiomatik 

 

Makna idiomatik adalah makna leksikal terbentuk dari beberapa kata. Kata-

kata yang disusun dengan kombinasi kata lain dapat pula menghasilkan makna 

yang berlainan. Perhatikan contoh berikut. 

 

(1) Ia bekerja membanting tulang brtahun-tahun 
 
 

Pada contoh tersebut, frasa membanting tulang terdiri atas dua kata yang 

apabila dipisahkan masing-masing kata memiliki makna sendiri-sendiri, tetapi 

apabila digabung akan menimbulkan makna lain. Pada contoh tersebut frasa 

membanting tulang memiliki makna idiom bekerja keras. 

 

4. Makna Sempit 

 

Makna sempit adalah makan yang lebih sempit dari keseluruha ujaran. Makna 

yang asalnya lebih luas dapat menyempit karena dibatasi. Kata-kata bermakna 

sempit digunakan untuk menyatakan rincian gagasan yang bersifat khusus. 
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Makna luas dapat meneyempit atau suatu kata yang asalnya memiliki makna 

luas dapat menjadi memiliki makna sempit karena dibatasi. Kata-kata 

bermakna luas di dalam bahasa Indonesia disebut juga makna umum (generik) 

digunakan untuk mengungkapkan gagasan atau ide yang umum. Gagasan atau 

ide yang umum bisa dibubuhi rincian gagasan atau ide, maka maknanya akan 

menyempit (memiliki makna sempit). Perhatikan contoh berikut. 

 

(1) Pakaian dengan pakaian wanita 

(2) Saudara dengan saudara kandung 

                           saudara tiri 

                      saudara sepupu 

 

Pada kedua contoh tersebut, yang menunjukkan makna sempit, yakni pakaian 

wanita dan saudara kandung, sedangkan pakaian dan saudara adalah makna 

luasnya. 

 

5. Makna luas 

 

Makna luas adalah makna yang terkandung pada sebuah kata lebih luas dari 

yang diperkirakan. Kata-kata yang memiliki makna luas digunakan untuk 

mengungkapkan gagasan atau ide-ide yang umum. Kata-kata yang berkonsep 

memiliki makna luas dapat muncul dari makna yang sempit. Perhatikan 

contoh contoh berikut. 

 

(1) Pakaian dalam dengan pakian 

(2) Kursi roda dengan kursi 
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Pada kedua contoh tersebut, kata yang menunjukan makna luas, yakni pakian 

dan kursi, sedangkan kata yang menunjukkan makna sempit, yakni pakaian 

dalam dan kursi roda. 

 

Berikut ini merupakan contoh analisis warna lokal dalam aspek pemakaian bahasa 

ditinjau dari makna. 

 

“Coba kulihat!” kata Sutan mahmud pula. Rukiah membawa jahitannya, lalu 

memperlihatkannya kepada Sutan Mahmud. 

Bagus benar buatanmu ni, “kata Sutan Mahmud. “Untuk siapa baju ini?” 

Mendengar pertanyaan sedemikian, terdiamlah Rukiah, lalu tunduk kemalu-malu. 

“ Untuk siapa-siapa yang suka, “ jawabnya. “Yang suka, tentu banyak. Aku 

misalnya, ingin memakai baju kerawang yang sedemikian,” kata Sutan Mahmud, 

akan mempermainkan gadis ini.“Kalu mamanda suka, bolehlah Mamanda ambil. 

Tetapi rasa hamba baju ini kecil bagi Mamanda.” (Rusli, 2008:14). 

 

 

Pada data di atas terdapat pemakaian bahasa yang digunakan para tokoh dalam 

bahasa Padang. Pemakaian bahasa tersebut berupa istilah mamanda. Istilah 

mamanda secara leksikal memiliki arti paman.  

 

2.3.1.1 Kelas Kata 

 

 

Kata dalam ilmu bahasa dikelompokkan berdasarkan bentuk serta perilakunya. 

Kata yang mempunyai bentuk serta perilaku yang sama atau mirip, dimasukkan ke 

dalam satu kelompok. Di sisi lain, kata yang bentuk dan perilakunya sama, tetapi 

berbeda dengan kelompok yang pertama dimasukkan ke dalam kelompok yang 

lain. Dengan kata lain, kata dapat dibedakan berdasarkan kategori sintaktisnya. 

Kategori sintaktisnya sering pula disebut kategori atau kelas kata (Putrayasa, 

2008:66). Oleh karena itu, analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan 

penentuan kelas kata yang menjadi unsur-unsur kalimat tersebut.  
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Kategori sintaktis adalah apa yang sering disebut kelas kata seperti nomina, verba, 

adjektiva, adverbia, adposisi (preposisi atau posposisi) (Putrayasa, 2008:67). 

Kelas kata dibagi dalam lima kelas (Putrayasa, 2008:67). Kelas kata tersebut 

adalah: kata benda (nomina), kata kerja (verba), kata sifat (adjektiva), kata 

keterangan (adverbia), dan kata tugas. 

a. Kata Benda (nomina) 

Kata benda atau nomina adalah kata-kata yang termasuk ke dalam nama 

seseorang, tempat atau benda (Putrayasa, 2008:67). Kata benda adalah 

kategori yang secara sintaktis (1) tidak mempunyai potensi untuk bergabung 

dengan partikel tidak, (2) mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel 

dari (Putrayasa, 2008:67). Kata benda menyangkut pronomina dan numeralia. 

Kata benda dapat dilihat dari tiga segi, yakni: segi semantis, segi sintaksis, dan 

segi bentuk. 

 

Berdasarkan segi semanatisnya, kata benda adalah kata yang mengacu pada 

manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Dengan demikian, 

kata-kata seperti guru, kucing, meja, dan kebangsaan, termasuk benda 

(nomina). Contoh nomina dalam bahasa Lampung, yakni datuk (kakek), kawai 

(baju), wai (air).  

 

b. Kata Kerja 

Kata kerja (verba) adalah kata yang menyatakan tindakan, Ciri-ciri kata kerja 

(verba) diketahui dengan mengamati (1) perilaku semantisnya, (2) peilaku 

sintaktis, (3) bentuk morfologisnya (Putrayasa, 2008:71). Akan tetapi, secara 
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umum verba dapat diidentifikasi dan dibedakan dari kelas kata yang lain, 

terutama adjektifa karena memiliki ciri-ciri berikut. 

1. Verba memiliki fungsi utama sebagai predikat atau inti predikat dalam 

kalimat. Perhatikan contoh berikut. 

a. Soraya sedang membersihkan kelas itu. 

b. Paman sedang mencari dompetnya. 

Verba yang dicetak miring dalam contoh kalimat tersebut adalah predikat. 

Perhatikan contoh dalam bahasa Lampung. 

a. Tian muttil cakkih  (mereka memetik cengkih) 

Kata muttil pada contoh tersebut merupakan verba yang menduduki fungsi 

predikat. 

2. Verba mengandung makna inheren perbuatan (aksi), proses, atau keadaan 

yang bukan sifat atau kualitas. 

3. Verba, khususnya yang bermakna keadaan tidak dapat diberi prefik ter- 

yang berarti „paling‟. Verba mati atau suka tidak dapat diuba menjadi 

termati atau tersuka. 

4. Pada umumnya verba tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang 

menyatakan kesangatan. Tidak ada bentuk seperti agak belajar, sangat 

pergi, dan lain-lain. 

 

c. Kata Sifat (ajektifa) 

Kata sifat (adjektiva) adalah kata yang memberi keterangan yang lebih khusus 

tentang sesuatu yang dinyatakan oleh nomina dalam kalimat (Putrayasa, 

2008:74). Adjektiva adalah kategori yang ditandai oleh kemunginannya untuk 

(1) bergabung dengan partikel tidak, (2) mendampingi nomina, atau (3) 
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didampingi partikel seperti: lebih, sangat, agak, (4) mempunyai ciri-ciri 

morfologis seperti –er (dalam honorer), -if (dalam sensitif), -i (dalam alami), 

dibentuk jadi nomina dengan konfiks ke-an (dalam keadilan) (Putrayasaa, 

2008:75). Contoh adjektifa, yakni: cantik, merah, baik, dan lain-lain. 

 

d. Kata Keterangan (Adverbia) 

Kata Keterangan (adverbia) adalah kategori yang dapat mendampingi adjektifa, 

numeralia, preposisi dalam konstruksi sintaksis (Putrayasa, 2008:77). Kata 

keterangan adalah kata yang menerangkan (1) kata kerja dalam segala 

fungsinya, (2) kata keadaan dalam segala fungsinya, (3) kata keterangan, (4) 

kata bilangan, (5) predikat kalimat, tak peduli jenis kata apa predikat tersebut, 

(6) menegaskan subyek dan predikat kalimat (Putrayasa, 2008: 77). Contoh 

adverbia, yakni hanya, sekesar, sering, dan lain-lain. 

 

e. Kata Tugas 

Kata tugas adalah kata yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak 

memiliki makna leksikal. Arti suatu kata tugas bukan oleh kata tersebut secara 

lepas melainkan oleh kaitannya dengan kata lain dalam frasa atau kalimat.  

Pada nomina seperti buku dapat diberikan arti berdasarkan kodrat kata itu 

sendiri. Akan tetapi, kata tugas tidak dapat diperlakukan sama. Kata tugas 

seperti dan atau ke akan mempunyai arti apabila dirangkai dengan kata lain, 

misalnya ayah dan ibu dan ke pasar. 

 

Ciri lain dari kata tugas adalah hampir semua kata tugas tidak dapat menjadi 

dasar untuk membentuk kata lain.  Bentuk-bentuk seperti menyebabkan dan 

menyampaikan tidak diturunkan dari kata tugas sebab dan sampai, tetapii dari 
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nomina sebab dan verba sampai yang bentuknya sama, tetapi kategorinya 

berbeda. Berdasarkan perananya dalam  frasa atau kalimat, kata tugas dibagi 

menjadi lima kelompok sebagai berikut. 

 

1. Preposisi 

Preposisi adalah kategori yang terletak di depan kategori lain (terutama 

nomina)  sehingga terbentuk frasa eksosentris historis (Putrayasa, 2008:80).  

Jika ditinijau dari perilaku semantisnya, preposisi yang juga disebut kata depan 

yang menandai berbagai hubungan makna antara konstituen  yang berada di 

depan preposisi dan kostituen yang berada di belakangnya. Contohnya dalam 

frasa pergi kek kantor, peposisi menyatakan hubungan makna antara pergi dn 

kantor. Jika ditinjau dari perilaku sintaksisnya, preposisi berada di depan 

nomina, adjektiva atau adverbia  sehingga terbentuk frasa yang dinamakan 

frasa preposisional. Contoh frasa preposisional, yakni: ke kantor, sampai 

penuh, dan dengan segera. Jika ditinjau dari segi bentuknya, terdapat dua 

macam preposisi, yaitu (1) preposisi tunggal seperti di, ke, dari, pada, selama, 

mengenai, dan sepanjang, (2) preposisi majemuk seperti daripada, oleh 

karena, sampai ke, sampai dengan, dan selain dari. 

 

2. Konjungtor 

Konjungtor atau kata sambung adalah kata tugas yang menghubungkan dua 

satuan bahasa yang sederajat, yakni kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau 

klausa dengan klausa (Putrayasa, 2008:81). Perhatikan contoh berikut. 

(1) Hidup atau mati kita tergantung pada upaya kita sendiri.  
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Pada contoh tersebut, kata tugas yang menghubungkan adalah atau. Pada 

contoh tersebut merupakan contoh kata tugas yang mengabungkan kata dengan 

kata. 

 

3. Interjeksi 

Interjeksi adalah kategori yang bertugas mengungkapakan perasaan pembicara 

dan secara sintaktis tidak berhubungan dengan kata-kata lain dalam ujaran. 

Inerjeksi atau kata seru adalah kata tugas yang mengungkapakan rasa hati 

pembicara. Secara struktural, interjeksi tidak bertalian dengan unsur kalimat 

yang lain. Menurut bentuknya, terdapat interjeksi berupa bentuk dasar ada 

bentuk turunan. Berbagai interjeksi dapat dikelompokkan menurut perasaan 

yang diungkapkannya seperti berikut. 

a. Interjeksi kejijikan  : bah, cih, ih, idih. 

b. Interjeksi kekesalan  : brengsek, sialan, buset, keparat. 

c. Interjeksi kekaguman  : aduhai, amboi, asyik. 

d. Interjeksi kesukuran  : syukur, alhamdullilah 

e. Interjeksi harapan  : insya Allah 

f. Interjeksi keheranan  : aduh, aih, lo, oi, duilah, eh, oh, ah. 

g. Interjeksi kekagetan  : astaga, masyaallah 

h. Interjeksi ajakan  : ayo, mari 

i. Interjeksi panggilan  : hai, eh, he, halo 

j. Interjeksi simpulan  : nah 
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4. Artikula 

Artikula adalah kategori yang mendampingi nomina dasar, misalnya: si kancil, 

sang dewa, para pelajar, nomina deverbal, misalnya si terdakwa, si tertuduh, 

pronominal, misalnya si dia, sang akui, dan verba pasif misalnya: kaum 

tertindas (Putrayasa, 2008:82). Artikula dalam kata tugas yang membatasi 

makna nomina (Putrayasa, 2008:82). Dalam Bahasa Indonesia, terdapat 

kelompok artikula (1) yang bersifat gelar, (2) yang mengacu pada makna 

kelompok, (3) yang menominalkan. 

 

Artikula yang bersifat gelar pada umumnya bertalian dengan orang atau hal 

yang dianggap bermanfaat. Berikut ini merupakan contoh artikula yang bersifat 

gelar. 

a. Sang Juara, Mike Tyson, dapat merobohkan lawannya. 

b. Sang Merah Putih berkibar dengan jaya di seluruh tanah air. 

Artikula yang mengacu kepada makna kelompok atau makna kolektif adalah 

para. Artikula tersebut mengisyaratkan ketaktunggalan, maka nomina yang 

diiringinya tidak dinyatakan dalam bentuk kata ulang. Oleh karena itu, untuk 

menyatakan kelompok guru sebagai kesatuan bentuk yang dipakai adalah para 

guru dan bukan para guru-guru. 

 

Artikula yang menominalkan dapat dicontohkan dengan si. Artikula ini 

mengacu kepada makna tunggal ataupun generik, bergantung pada komteks 

kalimatnya. Misalnya: 

a. Tak sampai hatiku melihat si miskin mengambil makanan dari tumpukkan 

sampah itu. 
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b. Dalam masa krisis ini si miskinlah yang selalu memderita. 

Frasa si miskin pada kalimat pertama mengacu pada satu orang yang kebetulan 

miskin, sedangkan frasa si miskin pada kalimat kedua mengacu pada 

pengertian generik, yaitu kaum miskin di dunia.  

 

5. Partikel Penegas 

Kategori patikel penegas meliputi kata yang tidak tertakluk pada perubahan 

bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Terdapat 

empat macam partikel penegas, yakni -kah, -lah, -tah, -pun. Tiga macam 

partikel penegas yang pertama berupa klitika, sedangkan yang keempat bukan. 

Partikel –kah yang berbentuk klitika dan bersifat manasuka dapat menegaskan 

kalimat interogatif. Misalnya: 

a) Ibukah yang akan berangkat? 

Partikel –lah yang juga berbentuk klitika, dipakai dalam kalimat imperatif atau 

kalimat deklaratif. Misalnya: 

a) Berangkatlah sekarang sebelum hujan turun! 

Partikel –tah, yang juga berbentuk klitika dipakai dalam kalimat interogatif, 

tetpai si penanya sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Partikel –tah banyak 

dipakai dalam sastra lama. Misalnya: 

a) Apatah artinya hidup ini tanpa dirimu? 

Partikel –pun hanya dipakai dalam kalimat deklaratif dan dalam bentuk tulisan, 

penulisannya dipisahkan dari kata dimukanya. Misalnya: 

a) Akhirnya mereka pun setuju dengan usulan kami. 
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Berikut ini merupakan contoh analisis warna lokal dalam aspek pemakaian  

bahasa ditinjau dari kelas kata. 

 

“Coba kulihat!” kata Sutan mahmud pula. Rukiah membawa jahitannya, lalu 

memperlihatkannya kepada Sutan Mahmud. 

Bagus benar buatanmu ni, “kata Sutan Mahmud. “Untuk siapa baju ini?” 

Mendengar pertanyaan sedemikian, terdiamlah Rukiah, lalu tunduk kemalu-malu. 

“ Untuk siapa-siapa yang suka, “ jawabnya. “Yang suka, tentu banyak. Aku 

misalnya, ingin memakai baju kerawang yang sedemikian,” kata Sutan Mahmud, 

akan mempermainkan gadis ini.“Kalu mamanda suka, bolehlah Mamanda ambil. 

Tetapi rasa hamba baju ini kecil bagi Mamanda.” (Rusli, 2008:14). 

 

Pada kutipan tersebut terdapat pemakaian bahasa yang digunakan para tokoh 

dalam bahasa Padang. Pemakaian bahasa tersebut berupa kata mamanda. Kata 

mamanda termasuk ke dalam kelas kata benda  karena secara semantis kata 

tersebut mengacu pada orang atau manusia. Pemakaian bahasa yang terdapat 

dalam data di atas merupakan unsur warna lokal  yang terdapat dalam masyarakat 

Padang. 

 

 

1.3.1.3 Fungsi Bahasa 

 

 

Terkait dengan fungsi bahasa, peneliti mengacu pada sebuah teori struktural yang 

dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure.  Teori tersebut menyatakan bahwa 

seluruh sistem bahasa sebagai forma dan bukan substansi dapat disederhanakan 

dan dijelaskan sebagai relasi sintagmatis dan paradigmatis; dan bahwa sistem 

tersebut terjadi dari tingkat-tingkat struktur; pada tiap-tiap tingkat terdapat unsur-

unsur yang saling berkontras dan berkombinasi untuk membentuk satuan-satuan 

yang lebih tinggi (Saussure, 1988:24). Prinsip- prinsip penstrukturan pada tiap 

tingkat pada dasarnya sama. Tujuan linguistik adalah mencari sistem (langue) 



28 
 

tersebut dari kenyataan yang konkret (parole). Ajaran tersebut menjadi dasar dari 

apa yang disebut pendekatan struktural. Untuk memahami pendekatan tersebut, 

perlu adanya pemahaman tentang struktur. Struktur adalah suatu tatanan wujud-

wujud yang mencakup keutuhan, transformasi, dan bukannya kumpulan semata 

melainkan karena tiap-tiap komponen struktur itu tunduk kepada kaidah intrinsik 

dan tidak mempunyai keberadaan bebas di luar struktur. Jadi, pada hakekatnya 

strukturalisme adalah suatu cara pandang yang menekankan persepsi dan 

deksripsi  tentang struktur tersebut (Saussure, 1988: 25) 

 

Berdasarkan teori tersebut dapat ditarik paradigma tentang fungsi bahasa dalam 

arti kata, istilah, frasa, klausa, dan kalimat. Fungsi bahasa dalam sastra yang 

berkaitan dengan penelitian dikategorikan sebagai sarana untuk memperkuat 

tokoh dan memperkuat latar. Oleh sebab itu, fungsi dalam penelitian ini 

menggunakan paradigma struktural. 

 

Berikut ini merupakan contoh analisis warna lokal dalam aspek pemakaian bahasa 

ditinjau dari fungsi. 

 

“Coba kulihat!” kata Sutan mahmud pula. Rukiah membawa jahitannya, lalu 

memperlihatkannya kepada Sutan Mahmud. 

Bagus benar buatanmu ni, “kata Sutan Mahmud. “Untuk siapa baju ini?” 

Mendengar pertanyaan sedemikian, terdiamlah Rukiah, lalu tunduk kemalu-malu. 

“ Untuk siapa-siapa yang suka, “ jawabnya. “Yang suka, tentu banyak. Aku 

misalnya, ingin memakai baju kerawang yang sedemikian,” kata Sutan Mahmud, 

akan mempermainkan gadis ini.“Kalu mamanda suka, bolehlah Mamanda ambil. 

Tetapi rasa hamba baju ini kecil bagi Mamanda.” (Rusli, 2008:14). 

 

 

Pada kutipan tersebut terdapat pemakaian bahasa yang digunakan para tokoh 

dalam bahasa Minang. Pemakaian bahasa tersebut berupa istilah mamanda. Istilah 

mamanda merupakan kata sapaan dalam masyarakat Minang  yang berarti paman. 
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Berdasarkan konteks data tersebut, digambarkan tentang perbincangan antara 

tokoh Sutan Mahmud dan tokoh Rukiyah. Tokoh sutan Mahmud memuji baju 

yang dibuat oleh tokoh Rukiyah dan menanyakan untuk siapa baju yang 

dibuatnya. Mendengar pertanyaan itu, tokoh Rukiyah merasa malu dan 

mengatakan bahwa baju itu dibuat untuk siapa saja yang suka.  Terkait fungsi 

bahasa dalam sastra, istilah mamanda sebagai warna lokal berfungsi untuk 

memperkuat identitas tokoh secara adat. Pengarang menggunakan istilah 

mamanda untuk menerangkan bahwa tokoh Rukiah dan tokoh Sutan Mahmud 

berasal dari adat Minang karena kata sapaan mamanda  berkaitan dengan kata 

sapaan dalam sistem kekerabatan masyarakat Minang.  

 

2.4 Pembelajaran Sastra di SMP 

 

Seiring berjalannya waktu, pendidikian di Indonesia selalu mengalami 

perkembangan. Salah satun 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.  

 

Dalam Kurikulum 2013, Pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis teks baik lisan 

maupun tulis. Jenis teks yang dimaksud, yakni teks sastra dan teks nonsastra. Teks 

cerita merupakan jenis teks sastra. Sementara itu, teks cerita dapat dirinci menjadi 

teks cerita naratif dan teks cerita nonnaratif. Pembelajaran Bahasa Indonesia 



30 
 

berbasis teks dilaksanakan dengan menerapkan prinsip bahwa (1) bahasa 

hendaknya dipandang sebagai teks, bukan semata-mata kumpulan kata atau 

kaidah kebahasaan, (2) penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-

bentuk kebahasaan untuk mengungkapkan makna, (3) bahasa bersifat fungsional, 

yaitu penggunaan bahasa yang tidak pernah dapat dilepaskan dari konteks karena 

bentuk bahasa yang digunakan itu mencerminkan ide, sikap, nilai, dan ideologi 

penggunanya, dan (4) bahasa merupakan sarana pembentukan kemampuan 

berpikir manusia (Kemendikbud, 2013:6). Pelaksanaan proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah. 

Pendekatan ilmiah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada 

keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran secara lebih intens, kreatif, dan 

mandiri. Guru melibatkan peserta didik secara langsung dalam kegiatan 

pembelajaran. Dalam hal ini peserta didik diharapkan dapat mengonstruksi ilmu 

pengetahuannya melalui kemampuan mengobservasi, mempertanyakan, 

mengasosiasikan, menganalisis, dan menyajikan hasil analisis secara memadai. 

 

Salah satu warisan kebudayaan bangsa Indonesia adalah sastra Indonesia. Sebagai 

ahli waris peserta didik harus mengenal, memahami, dan menghargai sastra 

miliknya. Dalam dunia pendidikan, sastra Indonesia dipelajari di sekolah 

meskipun pada kenyataanya sastra bukan merupakan bidang studi yang berdiri 

sendiri. Pembelajaran sastra kedudukannya masih menumpang atau menjadi 

bagian dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran sastra sangat penting 

bagi peserta didik karena berhubungan dengan kehidupan. Sastra juga dapat 

memberikan kenikmatan dan keindahan. Sastra Indonesia secara umum dapat 

dipakai sebagai cermin, penafsiran, pernyataan, atau kritik kehidupan bangsa. 
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Pembelajaran sastra harus berjalan dengan baik agar mendapatkan hasil yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk mewujudkannya, pembelajaran sastra 

melibatkan guru sastra atau pihak yang mengajarkan sastra dan peserta didik 

sebagai subjeknya. Dalam hal ini, guru bertugas untuk mengarahkan peserta didik 

dalam pembelajaran sastra. Guru diharapkan mampu untuk menyajikan 

pengajarannya dengan penuh tanggung jawab. Untuk mendukung kegiatan belajar 

mengajar, guru dapat menggunakan sumber belajar yang berhubungan dengan 

sastra seperti buku kumpulan puisi, cerpen, novel dan lain-lain. Pemilihan materi 

pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian ini adalah materi pembelajaran 

tentang unsur ekstrinsik berupa warna lokal dalam karya sastra, khususnya cerpen.   

Berkaitan dengan itu, metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

menunjang proses pembelajaran sastra dalam hal ini adalah contextual teaching 

and learning (CTL). Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan 

pembelajaran yang di dasarkan pada pendekatan kontruktivisme (Wardoyo, 

2013:48). Metode ini menitikberatkan pada tiga konsep dalam pembelajaran, 

yakni (1) menitikberatkan kepada keterlibatan peserta didik secara aktif, (2) 

mendorong kepada peserta didik untuk dapat menemukan hubungan antara materi 

yang dipelajarinya dengan situasi kehidupan nyata yang ada, dan (3) mendorong 

kepada peserta didik untuk menerapkan kemampuan yang dimilikinya dalam 

kehidupa sehari-hari (Wardoyo, 2013:49).  

 

Metode pembelajaran ini dapat diterapkan dalam pemebelajaran sastra khusunya 

warna lokal karena 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 
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situasi dalam kehidupan nyata. Berdasarkan hal tersebut, peserta didik diharuskan 

mampu mengaitkan aspek warna lokal dalam kehidupan nyata, misalnya warna 

lokal dalam segi pemakaian bahasa. Peserta didik dituntut harus dapat mengaitkan 

warna lokal dalam aspek pemakaian bahasa dalam kehidupan nyata. Peserta didik 

dapat memanfaatkan kosakata dalam kehidupan nyata sebagai contoh dari warna 

lokal dalam aspek pemakaian bahasa. Aspek warna lokal dalam penelitian ini 

berada pada wilayah kultural etnik Lampung. Berdasarkan hal tersebut, peserta 

didik dituntut agar dapat mengaitkan penggunaan bahasa dalam wilayah etnik 

kultural Lampung dengan cara memanfaatkan kosakata bahasa Lampung sebagai 

contoh warna lokal dalam aspek pemakaian bahasa.  

Implikasi pembelajaran warna lokal bertujuan agar peserta didik mampu 

memahami ciri khas atau kebudayaan dari suatu daerah dalam karya sastra. Selain 

itu, tujuan dari pengimplikasian warna lokal, yakni sebagai salah satu cara untuk 

menanamkan rasa cinta kebudayaan kepada peserta didik. Sebagai generasi muda, 

peserta didik diharapkan tidak akan melupakan kebudayaanya begitu saja. 

Berdasarkan hal itu, warna lokal merupakan hal yang penting untuk dipelajarai 

oleh peserta didik. Pemahaman peserta didik mengenai warna lokal dapat 

diterapkan ketika peserta didik menciptakan suatu karya sastra, misalnya cerpen.  

 

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. Cerpen merupakan salah satu media yang dapat 

dimanfaatkan dalam pembelajaran sastra. Namun, tidak semua cerpen dapat 

dijadikan bahan ajar di sekolah. Berikut ini merupakan aspek penting yang perlu 
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dipertimbangkan dalam pemilihan bahan pengajaran sastra, yakni bahasa, 

psikologi, dan latar belakang kebudayaan.(Rahmanto, 2005: 17). 

 

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 penulisan 

karya itu, dan kelompok pembaca yang ingin dijangkau pengarang. Agar 

pembelajaran sastra dapat berjalan dengan baik, guru kiranya perlu 

mengembangkan keterampilan khusus untuk memilih bahan pengajaran sastra 

yang bahasanya sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa peserta didiknya.  

 

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) 
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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. 

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. Dengan menganalisis fenomena, 

mereka berusaha menemukan dan merumuskan penyebab utama fenomena 

itu. 

 

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. 
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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. 

Oleh karena itu, karya sastra yang akan digunakan sebagai bahan ajar 

hendaknya sesuai dengan jangkauan kemampuan yang dimiliki peserta didik. 

Dalam banyak hal tuntutan untuk berusaha menyajikan sesuatu diluar 

jangkauan para peserta didik itu baik. Tuntutan itu dapat mencerminkan 

kesadaran bahwa suatu karya sastra hendaknya menghadirkan sesuatu yang 

erat hubungannya dengan kehidupan para peserta didik. Selain itu, 

pemahaman terhadap budaya sendiri mutlak dilakukan sebelum kita mengenal 

dan memahami budaya luar (Rahmanto, 2005:32). 


