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K ata Pengantar
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Mahakuasa karena atas rahmat-Nya
buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua
pihak, terutama para dosen di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FPBS, Universitas
Pendidikan Indonesia, atas kontribusi di dalam penyusunan buku ini, dalam rangka menjawab
tantangan atas pemberlakuan Kurikulum 2013.
Dengan pemberlakuan kurikulum tersebut memang telah terjadi pergeseran pendekatan
pembelajaran bahasa Indonesia, yakni dari pendekatan komunikatif ke pendekatan teks (genre).
Para guru dan siswa kemudian dihadapkan pada istilah-istilah yang relatif baru, seperti anekdot,
eksplanasi, prosedur, cerita ulang, negosiasi. Beberapa di antara istilah itu ada yang tidak asing,
misalnya, teks eksposisi. Akan tetapi, sudut pandangnya berbeda dengan yang biasa dipahami
di dalam kurikulum sebelumnya. Begitu pun dengan jenis-jenis teks lainnya, seperti cerpen,
novel, pantun; teks-teks tersebut harus dipahami berdasarkan struktur dan kaidahnya. Lagi-lagi
keberadaan kedua aspek itu pun merupakan hal baru. Pada kurikulum sebelumnya, kajian-kajian
terhadap jenis-jenis teks tersebut lebih banyak diarahkan pada kegiatan reseptif dan produktif
melalui kegiatan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Sementara itu, dalam Kurikulum
2013, teks-teks yang berjumlah 15 jenis itu (kelas X – XII) harus dipelajari secara sistematis,
baik lisan ataupun tertulis, yakni sembilan langkah sistematis, dimulai dengan memahami sampai
mengonversi.
Berdasarkan hasil bincang-bincang dengan para guru, tenaga pengawas, dan mahasiswa,
kalangan akademisi, dan para pemerhati pengajaran bahasa lainnya, tampaknya keberadaan konsep
serta pengembangan pembelajaran berbasis teks belum begitu jelas bagi mereka. Oleh karena
itu, penulis menjadi tergerak dan memandang perlu untuk menyusun sebuah buku yang dapat
mengatasi kelangkaan literatur yang berkonteks keindonesiaan. Dalam buku ini, pembahasan
tentang ketiga konsep tersebut penulis kaitkan dengan kompetensi dasar (KD) dan jenis-jenis
teks yang ada pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMA/MA/SMK
sehingga langkah penerapannya dapat lebih jelas dan praktis.
Semoga buku ini bermanfaat, terutama bagi semua pihak yang berkomitmen dalam
mengembangkan kualitas pengajaran bahasa Indonesia di Tanah Air. Amin.
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Anekdot

A Pengertian
Perhatikanlah teks di bawah ini dengan cermat!
Empat Kali Tujuh
“Empat kali tujuh adalah dua puluh delapan,” kata orang yang satunya.
“Empat kali tujuh adalah dua puluh tujuh,” kata seorang yang satunya lagi.
Dua orang itu pada akhirnya bertengkar hebat.Warga yang menyaksikan menjadi jengkel.
Keduanya akhirnya dibawa menemui hakim setempat.

Hakim memerintahkan agar orang pertama dipenjara. Orang itu berteriak memprotes,
“Lho, kok, saya? Di mana salah saya? Omongan saya, kan, benar, Pak Hakim. Empat kali
tujuh itu dua puluh delapan. Iya, kan?”
“Kamu itu justru sangat bodoh,” kata hakim itu dengan tenangnya. “Mau-maunya kamu
bertengkar dengan orang yang tolol, yang mengatakan bahwa empat kali tujuh adalah dua
puluh tujuh. Bukankah kamu yang seharusnya dihukum?”
Orang itu akhirnya mengangguk setuju dan mengakui bahwa hakim benar.
Teks di atas berbentuk cerita. Di dalamnya ada tokoh, latar, dan alur atau rangkaian peristiwa.
Berikut uraiannya.
1. Tokoh
a. orang I
b. orang II
c. hakim
Anekdot
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2.

Latar
di suatu tempat, di pengadilan
Alur
a. Perbedaan pendapat antara orang I dan orang II tentang hasil perkalian empat kali tujuh.
b. Orang I dan orang II bertengkar hebat.
c. Kedua orang tersebut dibawa ke pengadilan.
d. Orang I diputuskan bersalah.

3.

Berbeda dengan narasi pada umumnya, dalam anekdot ada unsur lelucon dan di balik itu
terkandung pula unsur kritik dengan maksud memberikan nasihat ataupun pelajaran.
1. Kelucuan dalam contoh itu tampak pada “nasib sial” yang dialami orang I, yang merasa
yakin dan percaya diri pendapatnya paling benar, tetapi kemudian hatinya menjadi kecut
gara-gara keputusan hakim yang menyatakan ia justru yang bersalah.
2. Kritik dan pesan yang terkandung yaitu jangan mudah menganggap orang lain bodoh. Boleh
jadi diri sendiri itulah yang lebih bodoh dari orang lain. Hal ini tampak pada pernyataan
hakim bahwa orang yang berdebat dengan orang tolol berarti ia lebih tolol karena ia sudah
melakukan pekerjaan yang sia-sia, tidak ada gunanya.
Berdasarkan contoh di atas, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan anekdot adalah
teks yang berbentuk cerita; di dalamnya mengandung humor sekaligus kritik. Karena berisi
kritik, anekdot sering kali bersumber dari kisah-kisah faktual dengan tokoh nyata yang terkenal.
Anekdot tidak semata-mata menyajikan hal-hal yang lucu-lucu, guyonan, ataupun humor. Akan
tetapi, terdapat pula tujuan lain di balik cerita lucunya itu, yakni berupa pesan yang diharapkan
bisa memberikan pelajaran kepada khalayak.
Perhatikan pula teks berikut.
Alkisah di tahun 2100 diadakan perlombaan pengetahuan ilmiah tingkat dunia di Jenewa.
Tahap seleksi awal dilakukan tanya jawab oleh panitia penyelenggara. Berikut cuplikan tanya
jawab tersebut.
(Peserta pertama dari Amerika dipanggil Panitia)
Panitia
: Coba ceritakan siapa itu Galileo Galilei?
Si Amerika
: Fisikawan Italia zaman Reinaissance, penyempurna teleskop yang bisa
mengamati bintang dan pendukung teori Copernicus.
Panitia
: Kalo James Watt?
Si Amerika
: Ilmuwan Skotlandia penemu mesin uap modern yang memicu revolusi
industri, nama belakangnya dipakai sebagai satuan daya saat ini.
Panitia
: Ok. Good. Proceed….
(Peserta kedua dari Cina dipanggil Panitia)
Panitia
: Coba ceritakan siapa itu Archimedes?
Orang Cina
: Filsuf Yunani Kuno. Penemu cara kerja tuas, sistem katrol, menyempurnakan
nilai pi, dan kutipannya yang paling terkenal ‘Uereka, Uereka!!’.
Panitia
: Well. Good enough, bagaimana dengan Guglielmo Marconi?
Orang Cina
: Ilmuwan asal Italia pemenang nobel dan penemu sistem telegrafi tanpa
kabel yang kemudian dikembangkan menjadi radio.
Panitia
: Ok. Fine. Proceed…..

2

JENIS-JENIS TEKS

(Tibalah peserta ketiga dari Indonesia dipanggil Panitia)
Panitia
: Coba ceritakan siapa itu Albert Enstein?
Orang Indonesia : (orang Indonesia itu berpikir sebentar) Em… tidak tahu tuh….
Panitia
: (heran) Kalo Sir Isaac Newton siapa?
Orang Indonesia : (berpikir lagi) Eu, …tidak tahu juga….
Panitia
: (semakin heran dengan kebodohan peserta itu) Ok, gimana dengan
Thomas Alva Edison. Tahu, dong?
Orang Indonesia : (malah jengkel) Ndak, tahu!
Panitia
: (juga hilang kesabarannya) Huh, kamu tidak tahu siapa itu Enstein,
Newton, Edison tapi kamu nekat mau ikut perlombaan tingkat dunia
seperti ini? Tidak salah, tuh? (Sinis)
Orang Indonesia : (menghardik) Oh, ya? Sekarang saya balik bertanya sama Ente. Tahu tidak
si Urip, si Raharjo, si Suprapto itu siapa?
Panitia
: Tidak tahu. Emang siapa mereka?
Orang Indonesia : Nah, itulah….! Masing-masing orang punya kenalan sendiri-sendiri!
Jangan paksa saya mengenal orang-orang yang Anda sebutkan tadi itu!
Emang gue pikirin.
Berbeda dengan teks pertama, teks kedua berbentuk dialog atau percakapan. Namun, teks
tersebut memiliki persamaan karena memuat latar, beberapa tokoh, dan alur atau rangkaian
peristiwa. Persamaan lainnya bahwa teks tersebut mengandung humor atau kelucuan-kelucuan.
Seorang peserta dari Indonesia jauh-jauh datang ke Jenewa untuk mengikuti perlombaan ilmiah
tingkat dunia, tetapi sekadar mengenal nama-nama Enstein, Newton, atau Edison pun ia tidak tahu.
Kelucuan dalam anekdot tidak hanya untuk mengundang tawa. Di balik humornya itu ada
pula ajakan untuk merenungkan suatu kebenaran. Adapun kebenaran yang ada di dalam teks
itu dinyatakan secara tersurat oleh tokoh orang Indonesia, yakni bahwa setiap orang memiliki
“kenalan” sendiri-sendiri dan jangan memaksakan kenalan itu harus diketahui juga oleh orang lain.

B

Fungsi, Struktur, dan Kaidah Anekdot

1. Fungsi Anekdot
Tampak pada contoh-contoh di atas bahwa anekdot tergolong ke dalam teks berbentuk
cerita (narasi). Di dalamnya ada tokoh, alur atau rangkaian peristiwa, serta latar. Dengan
demikian, berdasarkan fungsi umumnya, anekdot sama dengan teks-teks cerita lainnya,
seperti cerita pendek ataupun novel. Anekdot berfungsi untuk menyampaikan sebuah cerita,
baik fiksi ataupun nonfiksi, sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan peristiwa yang
diceritakan itu.
Hanya saja dibandingkan dengan teks cerita lainnya, anekdot memiliki kekhususan, yakni
mengandung unsur lucu atau humor. Kelucuan dalam anekdot tidak sekadar untuk mengundang
tawa. Di balik humornya itu ada pula ajakan untuk merenungkan suatu kebenaran.

Anekdot
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Untuk lebih jelasnya, perhatikan pula teks berikut.
Khotbah Nasruddin
Suatu ketika, orang-orang di kota mengundang Nasruddin untuk menyampaikan
khotbah di sebuah majelis.
Ketika tiba di mimbar, dia mendapati bahwa sebagian besar hadirin dalam majelis itu
tidak terlampau bersemangat untuk mendengarkan khotbahnya. Sesudah menyampaikan
salam, Nasruddin bertanya kepada hadirin, “Apakah kalian tahu materi yang akan saya
sampaikan sekarang?”
Hadirin serempak menjawab, “Tidak!”
Oleh karena itu, Nasruddin berkata, “Saya tidak punya keinginan untuk berbicara
kepada orang-orang yang tidak mengetahui apa pun tentang apa yang akan saya bicarakan
sekarang.” Kemudian, ia berjalan turun dari mimbar dan meninggalkan majelis, tanpa
memberikan khotbah apa pun.

Orang-orang merasa tidak enak hati dan mengundang Nasruddin lagi pada keesokan
harinya.
Pada keesokan harinya, sesampai di mimbar, Nasruddin mengulang pertanyaan yang
sama dan hadirin pun menjawab, “Ya !”
Mendengar jawaban demikian, Nasruddin berkata, “Baiklah kalau begitu. Karena
kalian sudah tahu apa yang akan saya sampaikan sekarang, saya tidak akan membuang
waktu kalian yang sangat berharga karena kalian sudah mengetahui semuanya.”
Kemudian, ia turun dari mimbar dan berjalan pulang. Kali ini orang-orang benarbenar dibuat bingung dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba sekali lagi dan
mengundangnya agar datang lagi pada minggu depan untuk menyampaikan khotbah.
Minggu depannya, ketika naik mimbar, Nasruddin lagi-lagi bertanya yang sama,
“Apakah kalian tahu materi yang akan saya sampaikan dalam khotbah ini?”
Kali ini hadirin sudah bersiap-siap untuk pertanyaan itu. Sebagian dari mereka
menjawab “Tidak!” dan sebagian lagi menjawab “Ya!”
Nasruddin pun berkata lagi, “Baiklah, kalau begitu sebagian yang sudah tahu bisa
menceritakan kepada sebagian lainnya yang belum tahu,” dan ia pun lagi-lagi kembali
turun meninggalkan mimbar.*
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Dalam contoh tersebut, kelucuan tampak pada sikap Nasruddin yang membuat bingung
jamaah atau para pengundangnya. Dari tiga kali diundang, ia sama sekali tidak berkhotbah,
melainkan cukup bertanya paham tidaknya akan materi khotbah yang akan ia sampaikan.
Adapun hikmah, pesan, ataupun pelajaran yang dapat dipetik dari anekdot itu ialah
jamaah yang sudah mengetahui materi yang akan disampaikan Nasruddin untuk saling
berbagi ilmu, tidak perlu mendatangkan orang lain. Dengan demikian, orang yang sudah
mengetahui tentang suatu hal dapat mengingatkan orang lain.

2. Stuktur Anekdot
Anekdot berupa cerita, kisah, atau percakapan singkat. Di dalamnya terkandung tokoh,
latar, dan rangkaian peristiwa. Adapun rangkaiannya itu sendiri dibentuk oleh bagian-bagian
seperti berikut: abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda.
a. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran
umum tentang isi suatu teks.
Contoh:
Rombongan jamaah haji dari Tegal tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab
Saudi. Langsung saja kuli-kuli dari Yaman berebutan untuk mengangkut barangbarang yang mereka bawa (Anekdot “Kuli dan Kiyai”).
Gus Dur bercerita bahwa ada rombongan istri pejabat Indonesia pelesir ke San Fransisco.
Mereka menemani para suami yang sedang studi banding (Anekdot “DoYou Like
Salad?”).
Seorang dosen fakultas hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah hukum
pidana (Anekdot “KUHP dalam Anekdot”).
b.

Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik,
atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis.
Contoh:
Pada kesempatan itu, dua orang di antara kuli-kuli itu terlibat percekcokan serius
dalam bahasa Arab (Anekdot “Kuli dan Kiyai”).
“Empat kali tujuh adalah dua puluh delapan,” kata orang yang satunya.
“Empat kali tujuh adalah dua puluh tujuh,” kata seorang yang satunya lagi
Dua orang itu pada akhirnya bertengkar hebat.Warga yang menyaksikan menjadi
jengkel. Keduanya akhirnya dibawa menemui hakim setempat.(Anekdot “Empat Kali
Tujuh”).
Pada suatu ketika mereka mampir ke sebuah restoran. Ketika memesan makanan,
mereka bingung dengan menu-menu makanan yang disediakan. Mereka pun tidak
bisa berbahasa Inggris dengan baik. (Anekdot “Do You Like Salad?”).

Anekdot
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c.

Krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian
itulah adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa.
Contoh:
Melihat itu, rombongan jamaah haji tersebut spontan merubung mereka, sambil
berucap, “Amin, amin, amin!” seraya menengadahkan tangan. (Anekdot “Kuli dan
Kiyai)”.
Hakim memerintahkan agar orang pertama dipenjara. Orang itu berteriak memprotes,
“Lho, kok, saya? Di mana salah saya? Omongan saya, kan, benar, Pak Hakim. Empat
kali tujuh itu dua puluh delapan. Iya, kan?” (Anekdot “Empat Kali Tujuh”).
KUHP dipelesetkan menjadi “Kasih Uang Habis Perkara”. (Anekdot “KUHP dalam
Anekdot”)

d.

Reaksi merupakan tanggapan atau respons atas krisis yang dinyatakan sebelumnya.
Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan.
Contoh:
“Kamu itu justru sangat bodoh,” kata hakim itu dengan tenangnya, “Mau-maunya
kamu bertengkar dengan orang tolol yang mengatakan bahwa empat kali tujuh adalah
dua puluh tujuh. Bukankah kamu yang seharusnya dihukum?” (Anekdot “Empat Kali
Tujuh”).
Mahasiswa tercengang dan tertawa, sedangkan dosen menggeleng-gelengkan kepala.
(Anekdot “ KUHP dalam Anekdot”).

e.

Koda merupakan penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalam
nya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita
yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata, seperti itulah,
akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional; bisa ada ataupun tidak ada.
“Nah, itulah….! Masing-masing orang punya kenalan sendiri-sendiri! Jangan paksakan
saya mengenal orang-orang yang Anda sebutkan tadi itu!” (Anekdot “Lomba Karya
Ilmiah Tingkat Dunia”)
Orang itu akhirnya mengangguk setuju dan mengakui bahwa hakim benar. (Anekdot
“Empat Kali Tujuh”)
Krisis

Orientasi
Abstrak

Reaksi
Koda

Struktur Umum Anekdot

Sebagai suatu jenis teks cerita, struktur anekdot sama seperti jenis cerita (story genres)
lainnya yang tidak harus terpaku pada struktur baku. Penulis memiliki kebebasan dalam
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menentukan strukturnya (licentia poetica). Oleh karena itu, struktur anekdot sangatlah
beragam. Tidak sedikit anekdot yang tidak memiliki abstrak. Tiba-tiba saja dalam anekdot
itu tersaji suatu orientasi, tanpa penjelasan situasi atau latar belakangnya. Contohnya
anekdot “Empat Kali Tujuh” tersebut. Anekdot itu tiba-tiba masuk ke tahap orientasi, tanpa
ada kejelasan abstraksinya. Demikian pula tidak sedikit anekdot yang tidak memiliki koda.
Kesimpulan ataupun maksud anekdot itu kemudian diserahkan pada pembaca sendiri.
Perhatikan kedua contoh anekdot berikut.
Politikus Sering Bohong
Sebuah bis penuh dengan para politikus keluar dari marka jalan. Akhirnya, menabrak
sebuah pohon besar di ladang seorang petani tua. Hampir semua penumpang menjadi
korban dalam kecelakaan tersebut.
Petani tua segera memberikan bantuan. Namun, apalah daya, ia tidak bisa berbuat
apa pun karena memang para penumpang bis itu dianggap sudah tidak bisa tertolong lagi.
Petani tua kemudian menguburkan politikus-politikus itu di kebunnya.
Beberapa hari kemudian, petugas dari kepolisian mendatanginya dan menanyakan
peristiwa kecelakaan itu, “Apakah benar mereka semua meninggal, Pak?”
Petani tua itu menjawab, “Mereka tampak sudah meninggal, Pak. Memang beberapa
di antara mereka ada yang masih bergerak-gerak. Bahkan, beberapa di antara mereka ada
yang berkata bahwa mereka belum meninggal. Tapi Anda kan tahu, betapa seringnya
politikus itu berbohong. Saya tidak mempercayai perkataan mereka. Oleh karena itu, tetap
saya harus menguburkannya!”
Jin dan Tiga Manusia
Ada sebuah kapal berisi penumpang berbagai bangsa yang karam. Ada tiga orang
yang selamat, masing-masing dari Perancis, Amerika, dan Indonesia. Mereka terapungapung di tengah laut dengan hanya mengandalkan sekeping papan.
Tiba-tiba muncul jin yang baik hati. Dia bersimpati pada nasib ketiga bangsa manusia
itu dan menawarkan jasa. “Kalian boleh minta apa saja, akan kupenuhi,” kata sang jin.
Yang pertama ditanya adalah orang Perancis.

“Saya ini petugas lembaga sosial di Paris,” katanya,”tolonglah kembalikan saya ke
negeri saya”. Dalam sekejap, orang itu lenyap, kembali ke negerinya.
“Kamu, orang Amerika, apa permintaanmu?”

Anekdot
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“Saya ini pejabat pemerintah. Banyak tugas saya yang terlantar karena kecelakaan ini.
Tolonglah kembalikan saya ke Washington.”
“Oke,” kata jin, sambil menjentikkan jarinya. Orang Amerika lenyap seketika, kembali
ke negerinya.
“Nah sekarang tinggal kamu orang Indonesia. Sebut saja apa maumu.”
“Duh, Pak Jin, sepi banget di sini,” keluh si orang Indonesia.
“Tolonglah kedua teman saya tadi dikembalikan ke sini.”
Alakazam, orang Perancis dan pria Amerika itu pun muncul lagi.
Kedua teks di atas merupakan contoh anekdot yang tidak memiliki koda. Pembaca sendiri
yang merumuskannya. Dengan ditemukannya anekdot yang tidak selengkap itu, sumber lain
menyatakan bahwa suatu anekdot cukup dibentuk oleh orientasi, komplikasi, dan evaluasi.
a. Orientasi merupakan bagian anekdot yang diisi oleh beberapa atau salah satu aspek
berikut.
1) Mengenalkan kondisi atau karakter tokoh.
Contoh:
Setelah lulus dari ujian negara di Beijing, seorang pemuda ditunjuk sebagai
pejabat pemerintahan ibu kota provinsi. Namun, sebelum pergi, ia mengucapkan
selamat tinggal kepada mentornya, yakni seorang pejabat senior. (Anekdot “Seratus
Ungkapan ABS”).
2) Menceritakan hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana.
Contoh:
a) Sebuah bus penuh dengan para politikus keluar dari marka jalan (apa, siapa).
b) Ada sebuah kapal berisi penumpang berbagai bangsa yang karam. Ada tiga
orang yang selamat, masing-masing dari Perancis, Amerika, dan Indonesia (di
mana, siapa).
3) Memberi gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh.
Contoh:
a) Mereka terapung-apung di tengah laut dengan hanya mengandalkan sekeping
papan. (Anekdot “Jin dan Tiga Manusia”)
b) Ketika tiba di mimbar, dia mendapati bahwa sebagian besar hadirin dalam
majelis itu tidak terlampau bersemangat untuk mendengarkan khotbahnya.
(Anekdot “Khotbah Nasruddin”).
b. Komplikasi merupakan bagian anekdot yang menceritakan masalah yang dihadapi tokoh.
Bagian ini merupakan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan. Bagian
ini dapat disamakan dengan krisis dan reaksi.
Contoh:
“Nah sekarang tinggal kamu orang Indonesia. Sebut saja apa maumu.”
“Duh, Pak Jin, sepi banget di sini,” keluh si orang Indonesia.
“Tolonglah kedua teman saya tadi dikembalikan ke sini.”
Alakazam, orang Perancis dan pria Amerika itu muncul lagi. (Anekdot “Jin dan Tiga
Manusia”).
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Nasruddin lalu memasukkan tongkatnya ke dalam air. Dengan hati-hati, Nasruddin
memukul kaki-kaki mereka. Spontan mereka mengangkat kakinya dari dalam air
karena kesakitan sehingga bisa melihat kakinya masing-masing. (Anekdot “Kaki
yang Tertukar”).
c.

Evaluasi merupakan bagian cerita yang memberikan komentar terhadap isi atau
menjelaskan hikmah dari peristiwa yang telah diceritakan. Bagian ini dapat pula disebut
sebagai koda.

Orientasi

Komplikasi
(krisis, reaksi)

Evaluasi (koda)

Struktur Anekdot Lainnya

3. Kaidah Anekdot
Anekdot tergolong ke dalam teks bergenre cerita. Berdasarkan hal tersebut, secara
kebahasaan (language features) anekdot memiliki karakteristik sebagai berikut.
a. Banyak menggunakan kalimat langsung ataupun tidak langsung. Kalimat-kalimat itu
dinyatakan dalam bentuk dialog para tokohnya. Hal itu seperti yang tampak pada anekdot
“Lomba Karya Ilmiah Tingkat Dunia” atau “Jin dan Tiga Manusia”.
b. Banyak menggunakan nama tokoh orang ketiga tunggal, baik dengan menyebutkan
langsung nama tokoh faktual atau tokoh yang disamarkan. Contoh: Gus Dur, Nasruddin
Hoja, Si Amerika, orang Indonesia, Pak Jin.
c. Banyak menggunakan keterangan waktu. Hal ini terkait dengan bentuk anekdot yang
berupa cerita; disajikan secara kronologis atau mengikuti urutan waktu.
Contoh:
1) Beberapa hari kemudian, petugas dari kepolisian mendatanginya dan menanyakan
peristiwa kecelakaan itu.
2) “Nah sekarang tinggal kamu orang Indonesia. Sebut saja apa maumu.”
3) Dua orang itu pada akhirnya bertengkar hebat.
4) Ketika memesan makanan, mereka bingung dengan menu-menu makanan yang
disediakan.
d. Banyak menggunakan kata kerja material, yakni kata yang menunjukkan suatu aktivitas.
Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian
peristiwa ataupun kegiatan.
Contoh:
1) Petani tua segera memberikan bantuan.
2) Petani tua kemudian menguburkan politikus-politikus itu di kebunnya.
Anekdot
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e.

f.

3) Beberapa hari kemudian, petugas dari kepolisian mendatanginya dan menanyakan
peristiwa kecelakaan itu.
4) Keduanya akhirnya dibawa menemui hakim setempat.
5) Hakim memerintahkan agar orang pertama dipenjara.
6) Orang itu berteriak memprotes.
Banyak menggunakan kata penghubung (konjungsi) yang bermakna kronologis
(temporal), yakni dengan hadirnya kata-kata akhirnya, kemudian, lalu.
Contoh:
1) Akhirnya, menabrak sebuah pohon besar di ladang seorang petani tua.
2) Petani tua kemudian menguburkan politikus-politikus itu di kebunnya.
Banyak pula menggunakan konjungsi penerang atau penjelas, seperti bahwa. Ini
terkait dengan dialog para tokohnya yang diubah dari bentuk langsung ke kalimat tak
langsung.
Contoh:
1) Orang itu akhirnya mengangguk setuju dan mengakui bahwa hakim benar.
2) “Kamu itu justru sangat bodoh,” kata hakim itu dengan tenangnya. “Mau-maunya
kamu bertengkar dengan orang tolol, yang mengatakan bahwa empat kali tujuh
adalah dua puluh tujuh.”
3) “Bahkan, beberapa di antara mereka ada yang berkata bahwa mereka belum
meninggal.”
4) Akan tetapi, karena hakim yang mengadili adalah teman baik Si Penampar, hakim
memutuskan bahwa hukumannya berupa tamparan lagi.

Kalimat
langsung,
tak langsung
Bertokoh
orang ketiga
tunggal

Konjungsi
penerang

Kaidah
Anekdot
Konjungsi
kronologis

Keterangan
waktu
Kata kerja
material
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C

Perbandingan Anekdot

Berdasarkan fungsinya, teks anekdot sama-sama termasuk ke dalam teks berbentuk cerita
(narasi, story genres) seperti halnya cerita pendek, cerita ulang, dan novel. Di dalamnya
mengandung unsur-unsur naratif, seperti tokoh, alur, dan latar.
Perhatikan teks di bawah ini.
Kereta api Dwipangga yang membawa Lestari ke Yogyakarta pagi itu terasa berjalan
merangkak. Lestari menatap bentangan sawah di luar yang biasanya tampak indah dan
menenteramkan, namun kali ini terasa muram dan menggelisahkan.
Bagi Lestari, meski telah puluhan kali ke Yogyakarta, perjalanan kali ini terasa bukan
perjalanan biasa. Inilah perjalanan yang membuat Lestari mau tak mau harus berdamai dengan
masa lalu yang selama ini selalu ingin ia kubur dalam‑dalam.
“Mbak, aku mohon, datanglah. Tengoklah aku dan anakku. Kalau Mbak tidak kersa rawuh
mungkin Mbak tidak akan ketemu aku lagi. Sekarang ini aku merasa seperti berpacu dengan
waktu...”
Lestari melipat kembali surat yang ditulis Menuk sepuluh hari lalu, menyusul surat‑surat
lain yang ditulis secara teratur mengabarkan keadaannya. Ia tidak tahu persis hubungan
persaudaraannya dengan Menuk, hanya ketika kecil mereka pernah bersama‑sama tinggal di
deretan rumah petak di belakang satu rumah besar di Semarang.
Lestari tidak pernah peduli dengan surat‑surat itu. Beberapa surat bahkan tidak pernah
dibuka karena Lestari tidak ingin membacanya. Beberapa kali Lestari mengirimkan uang kalau
surat yang dikirim Menuk sudah terasa amat mengganggunya.
“Memangnya aku bank,” pikiran itu selalu melintas di benaknya, setiap saat ia mengambil
blanko pos wesel dan menuliskan sejumlah uang. Namun, pada banyak kali ia tidak kuasa
menolak permintaan Menuk. Bukan karena simpati, tetapi lebih karena ia ingin memelihara
ketenteraman hatinya sendiri.
Sering Lestari merasa Menuk menjebak Lestari untuk berbelas kasihan, sementara pada
saat yang sama Lestari merasa tidak punya kewajiban apa pun untuk membantu Menuk.
Hubungan mereka terpisah selama hampir tiga puluh tahun, meski dalam kurun itu dua kali
Lestari menjumpai Menuk setelah wanita itu dengan putus asa memintanya datang. Sekali
ketika suami Menuk ninggal karena kanker kelenjar getah bening. Dua kali, ketika Menuk
dioperasi karena benjol di rahimnya katanya sudah tidak tertahankan sakitnya.
Lestari ingat, Menuk menatapnya dengan pandangan tidak percaya saat ia memasuki
ruang rawat‑inap tiga IRS Panti Rapi Yogyakarta itu. Lestari melihatnya sekilas dan menyadari
betapa tuanya Menuk pada usianya yang baru 27 tahun saat itu. Lestari juga selalu ingat bagai
mana ia berusaha menghindar dari pelukan Menuk dan hanya menyisihkan 15 menit waktunya
setelah memberikan amplop berisi sejumlah uang untuk ongkos pengobatannya.
Sebenarnya Lestari tidak pernah lupa pesan Bramantyo, suami Menuk, yang baru ia kenal
pada saat‑saat terakhirnya. “Saya hanya tahu Mbak sebagai satu‑satunya saudara Menuk. Saya
meminta keikhlasan Mbak untuk membantunya karena rasanya hidup saya tidak akan lama.”
Lestari pun tidak pernah lupa bagaimana perlakuan keluarga Bramantyo terhadap Menuk.
“Kami lebih rela ia mati daripada terus hidup dengan pelacur itu,” itu yang dia dengar langsung
Anekdot
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dari mulut kakak Bramantyo yang tidak tahu bahwa ia ada di tempat itu. Tetapi entah kenapa,
Lestari tidak sedikit pun ingin melakukan pembelaan untuk Menuk yang saat itu terguguk di
sudut ruangan dan mendengar dengan jelas ucapan iparnya.
Lestari kemudian bahkan tidak pernah berusaha mengingat pesan Bramantyo. Ia menghilang
begitu Bramantyo meninggal, sampai beberapa tahun kemudian ketika surat Menuk tergeletak
di meja kerjanya. “Maaf kalau aku mengganggumu, Mbak. Aku mengikuti semua tulisanmu di surat
itu yang ditulis Menuk pada baris pertama suratnya (Cerpen “Dua Hati”, Maria Hartiningsih).
Teks di atas dikutip dari sebuah cerpen. Di dalamnya ada penokohan, latar, dan rangkaian
peristiwa. Namun, teks tersebut tidak dikategorikan sebagai anekdot karena tidak mengandung
unsur humor.Tidak ada kelucuan-kelucuan menggelitik di dalamnya yang mengandung kebenaran
ataupun pelajaran tertentu.
Perhatikan pula teks berikut.
Ibu
: (duduk menjahit dengan tangan, menambal celana) Ke mana Ari ...? Sudah malam
belum kembali juga (meletakkan jahitan, pergi ke jendela). Wah..., langit mendung.
Jangan‑jangan .... (terdengar suara di luar)
Ibu
: (terkejut) Ari ...!(menuju ke arah pintu)
Budi
: (di luar) Saya, Bu. Budi! (Budi masuk)
Ibu
: (heran, kuatir) Kau sendiri, Bud, mana Ari? Kenapa tidak pulang sama‑sama?
Budi
: (ragu‑ragu) Ari... ditahan polisi, Bu.
Ibu
: (terkejut) Apa? Ya, Allah! Kenapa ditahan, Bud? (terduduk lemas)
Budi
: Tadi kami sama‑sama berjualan koran di depan bioskop. Waktu orang membeli karcis,
ada yang kehilangan dompet. Kebetulan saya di dekatnya.
Ibu
: Terus?
Budi
: Sebenarnya banyak orang di situ, tetapi yang kehilangan menyangka saya. Waktu
ramai‑ramai mereka menyangka saya, Ari datang. Ia marah kepada orang yang
kehilangan itu. Akhirnya mereka bertengkar. Ari dipukul.
Ibu
: Aduuh, Ari! (hampir menangis) Lalu bagaimana, Bud? Sekarang di mana Ari?
(berdiri).
Budi
: Tidak apa‑apa, Bu. Ari membalas memukul lagi. Akhirnya mereka berkelahi dan Ari
ditahan.
Ibu
: Ayo, Bud! Kita ke kantor polisi.
Budi
: Sebentar, Bu. Saya beri tahu ibu dulu.
Ibu
: Ya. Cepatlah beri tahukan ibumu, katakan kamu akan mengantar ke sana.
Budi
: (menuju pintu, akan ke luar).
Ari
: (dari luar) “Bud, Ibu? Saya pulang!”
Ibu/Budi : Itu Ari! (mereka bergegas ke pintu)
Ari
: (memeluk ibu) Tidak apa‑apa, Bu. Orang itu salah sangka. Budi disangka yang
tidak‑tidak. Mungkin karena pakaian kotor begini lalu disangka mencopet.
Ibu
: (gembira) Kau tidak apa‑apa, Nak?
Ari
: Hanya kena pukul sedikit di pipi, Bu. Tetapi tak apa. Ternyata waktu diperiksa polisi,
dompetnya tidak hilang. Ia lupa membawa dari rumah.
Budi
: (marah) Kurang ajar! Enak saja menyangka orang.
Ari
: Maka itu, aku hantam dia tadi, Bud.
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Ibu
Ari
Ibu

: Sudahlah, Ari Budi. Lain kali kalian jangan begitu!
: Habis bagaimana, Bu? Masa kita biarkan saja orang menghina dan menuduh yang
bukan‑bukan. Apa karena kita miskin? Begitu saja disangka jahat.
: Sabarlah, Nak! Yang benar tetap benar meskipun dalam pembungkus yang jelek.
Sabarlah memang banyak orang mengukur dari kulit luar saja.

Teks di atas juga memiliki bentuk yang sama dengan salah satu contoh anekdot yang disajikan
sebelumnya, yakni sama-sama berbentuk dialog. Di dalamnya ada tokoh, latar, dan rangkaian
peristiwa. Namun, teks percakapan tersebut tidak berkategori sebagai anekdot. Sama seperti
cuplikan cerpen di atas, teks tersebut juga tidak mengandung unsur humor ataupun sikap kritis.
Berikut bentuk teks lainnya.
Cinta Pembawa Pesan
Apakah yang kita rasakan setelah membaca sebuah cerita fiksi? Ada sebuah atau lebih
pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya.
Pesan itu bisa bermacam-macam. Kesetiaan, kemanusiaan, kepasrahan kepada Tuhan,
cinta yang tulus, hingga pesan tentang kematian. Pesan itu bisa diramu sangat halus, sehingga
pembaca, pada awalnya hampir tidak menyadarinya. Bisa juga disampaikan secara lebih
terbuka, bahkan lugas.
Seorang cerpenis menulis cerita pendek bukan sekadar mengemas sebuah cerita untuk
dihidangkan kepada pembaca. Nilai sebuah cerpen tidak hanya ditentukan oleh keindahan
bahasa dan kompleksitas jalinan cerita, tapi juga pada pesan yang dibawanya.
Untuk apa sebuah cerpen yang mengharu biru dan membuat pembacanya bercucuran air
mata, tapi setelah itu segalanya selesai? Tidak ada sesuatu yang dapat dipetik darinya.
Sebuah cerpen yang baik, seharusnya mengusung pesan-pesan pencerahan; sarat nilainilai yang mendorong masyarakat untuk mengambil setidaknya satu atau dua butir hikmah
untuk hidup yang lebih baik; menyadarkan manusia yang lalai akan nilai-nilai kehidupan yang
harus dijunjung tinggi.
Tentu saja, karena ini merupakan fiksi, pesan itu harus disampaikan sehalus mungkin. Jangan
sampai terkesan menggurui, apalagi berubah menjadi khotbah. Media untuk menyampaikan
pesan itu bisa bermacam-macam. Bisa melalui kisah cinta, petualangan, konflik antara orangtua
dan anak, dan lain sebagainya.
Dalam buku 20 Tahun Cinta (Senayan Abadi Publishing, 2003), misalnya, kita akan dapati
pesan-pesan yang indah. Cerpen karya Asma Nadia yang berjudul 20 Tahun Cinta sungguh
mengharukan. Cerpen itu mengisahkan seorang lelaki yang sudah beristri, Pras, jatuh cinta lagi
kepada perempuan yang sudah bersuami, Ajeng.
Itu hal yang nyaris mustahil. Ajeng menolak Pras, tapi Pras mengatakan menunggu 20 tahun
lagi. Meskipun demikian, tak ada sebersit pun niat di hati Pras untuk mengganggu rumah
tangga Ajeng, apalagi sampai menodainya. Namun, Ajeng tetap menolaknya. Ia menggerendel
pintu hatinya terhadap Pras. Ia berusaha setia terhadap suaminya. (Sumber: Republika)
Teks tersebut merupakan contoh ulasan (faktual genres). Di dalam teks tersebut banyak sekali
pendapat dan kebenaran yang bisa kita pelajari dan kita ikuti. Dalam beberapa aspek, teks tersebut
memiliki kesamaan dengan anekdot. Akan tetapi, teks tersebut juga tidak terkategorikan sebagai
anekdot. Alasannya, teks tersebut tidak berbentuk cerita dan tidak mengandung unsur humor.

Anekdot
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Teks Cerita (Story Genres)

Aspek

Cerita Pendek

Anekdot

Teks Faktual
(Factual Genres)
Ulasan

Persamaan

Mengandung unsur tokoh, alur, latar

Mengungkap suatu
kebenaran faktual

Perbedaan

Tidak mengandung unsur
Selalu mengandung unsur
kelucuan, tidak selalu kritis kelucuan dan bersifat kritis

Tidak berbentuk cerita

D

Menulis Anekdot

Penulis yang baik adalah penulis yang dapat menjadikan sesuatu yang sederhana, yang tidak
begitu berarti, menjadi suatu karya yang menarik dan bermanfaat bagi pembacanya. Ide-ide
penulisannya, baik itu dalam bentuk anekdot, cerpen, teks eksplanasi, serta jenis teks lainnya,
cukup digali dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kesehariannya. Selain mudah diperoleh,
ide-ide semacam itu mudah dikenali sehingga mudah pula untuk dikembangkan.
Perhatikan kembali contoh anekdot berikut.
Bila Prajurit Menjewer Komandan
Dalam suatu apel pagi, seorang komandan sedang mengetes anak buahnya, dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan.
Komandan : Apa yang kamu lakukan jika kamu berhadapan dengan musuh dalam jumlah
yang sangat besar?
Rucah
: Langsung saya serang, Pak!

Komandan : Salah! Kamu harus melaporkan pada pasukanmu supaya dapat menyerang
bersama-sama. Lalu, bagaimana jika kamu berhadapan dengan seekor babi
hutan yang jinak?
Rucah
: Saya melaporkan pada pasukan saya supaya dapat menyerang bersama-sama
Pak!
Komandan : Salah! Kamu harus menjewer kupingnya supaya tidak nakal! Lalu, apa yang
kamu lakukan jika berhadapan dengan saya?
Rucah
: Langsung saya jewer kupingnya, Pak, biar tidak nakal!
Komandan : ???
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Penulis dengan leluasa menceritakan sesuatu yang diketahuinya tentang hubungan seorang
komandan dengan anak buahnya yang bernama Rucah. Karakter Rucah yang polos digambarkan
melalui dialognya yang lugu, namun memberikan efek lucu.
Menulis anekdot tidak memerlukan ide yang kompleks seperti halnya menulis cerpen
ataupun novel. Hal yang penting kita mempunyai lintasan ide yang berisi kritik. Poleslah ide itu
dengan humor-humor seperti pada contoh-contoh di atas. Anekdot bisa menjadi menarik karena
memang idenya tidak semata-mata bersumber dari khayalan belaka. Sumber penulisannya adalah
kehidupan orang lain atau kita sendiri. Tokohnya pun bisa diambil dari keadaan faktual ataupun
fiktif.
Perhatikan pula contoh berikut.
Neil Amstrong Bukan Manusia Pertama ke Bulan
Neil Amstrong sering disebut-sebut sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki
di bulan. Namun, ternyata predikat itu tidak benar. Buktinya, ketika Mas Amstrong sedang
berjalan-jalan dengan bangganya di bulan, dia ketemu dengan orang dari negeri Cina dan
seorang Indonesia. Keduanya sudah jauh lebih dulu berada di sana.
Neil Amstrong, yang terbang ke bulan dengan Apollo 11, kaget dan bertanya kepada si
orang Cina bagaimana caranya dia bisa sampai di bulan.
“Kami bekerja sama dengan saling naik pundak seluruh penduduk Cina, akhirnya
sampailah saya di sini,” jawab yang ditanya.
Wah, pikir Amstrong, satu miliar manusia rupanya bisa ditumpuk-tumpuk, dan akhirnya
bisa sampai ke bulan.
“Kalau Anda, bagaimana caranya bisa sampai di sini?” tanya Amstrong kepada orang
Indonesia.
“Saya naik tumpukan kertas-kertas seminar.”
Ha ha ha ….
Cerita di atas tentu saja bersifat fiktif karena tidak ada berita yang membuktikan ada orang
Cina dan Indonesia pergi ke bulan. Meskipun demikian, cerita tersebut memanfaatkan tokoh
faktual, yakni Neil Amstrong agar ceritanya seolah-olah nyata. Percaya atau tidaknya pembaca
terhadap isi cerita tersebut memang tidak penting karena tujuan penulis bukanlah hal tersebut.
Maksud dari anekdot tersebut adalah menyindir perilaku masyarakat Indonesia yang lebih senang
berteori di ruang-ruang seminar sehingga kertas pun menumpuk sampai-sampai bisa dipakai naik
ke bulan.
Cerita semacam itu dapat dikarang oleh penulis. Hal ini karena dalam anekdot tidak ada
ketentuan ceritanya harus benar-benar faktual. Seperti menulis cerpen, kita bisa memanfaatkan
pengalaman, pengetahuan, dan imajinasi kita dalam pengembangannya. Hal yang terpenting
yaitu kritik atau pesan yang akan disampaikan bisa terwakili oleh cerita tersebut. Namun, unsur
humornya tidak terlupakan.
Adapun langkah sistematisnya adalah sebagai berikut.
1. Menentukan topik anekdot. Misalnya, turis Amerika yang merasa paling pintar.
2. Merumuskan tujuan. Misalnya, mengingatkan bahwa bangsa Indonesia pun bisa mengalah
kannya dengan permainan kata-kata.
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3.

Menghadirkan tokoh dan latar. Misalnya, sopir taksi dan turis Amerika di dalam perjalanan
Kota Jakarta.
Melengkapi struktur anekdot yang terdiri atas abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda.

4.

Struktur
a. Abstrak
b. Orientasi
c. Krisis

5.

d.

Reaksi

e.

Koda

Pokok-pokok Anekdot
Sopir taksi membawa turis Amerika, di jalanan Jakarta.
Turis Amerika memerhatikan bangunan-bangunan.
Sang turis merasa proses pembangunan di negaranya lebih baik daripada
yang ada di Jakarta.
Sopir taksi merasa tersinggung dan mencari jalan untuk mengalahkan
kesombongan turis Amerika.
Kalau sekadar berkata-kata, siapa pun bisa melakukannya.

Memerhatikan ketepatan penggunaan bahasa, seperti kalimat langsung dan tidak langsung,
fungsi kalimat, kata ganti, kata kerja, dan konjungsinya.
Mencantumkan judul yang sesuai dengan isi anekdot.

6.

Berikut contoh hasilnya.
Turis Amerika dan Stadion Bung Karno
Sekitar tahun 1960-an seorang sopir membawa turis Amerika keliling Jakarta. Saat
melintas di depan Sarinah, di Jalan Thamrin, sang turis bertanya kepada sopir, “Berapa lama
waktu yang diperlukan untuk mendirikan bangunan itu?”
“Empat tahun,” jawab Si Sopir enteng.
“Itu sih terlalu lama, makan waktu. Kalau di Amerika, paling-paling hanya butuh waktu
dua tahun,” timpal Sang Turis.
Setibanya di Bundaran HI, turis tadi kembali bertanya, “Kalau bangunan ini, kira-kira
berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai betul-betul berwujud hotel?”
“Dua tahun,” jawab Si Sopir mencoba memendekkan waktu.
“Ah, kalau di Amerika sih paling-paling hanya butuh waktu setahun.”
Sewaktu sampai di dekat kompleks Stadion Bung Karno atau dulu disebutnya Stadion
Utama Senayan, Sang Turis ini pun kembali melontarkan pertanyaan yang sama.
Tanpa memperlihatkan rasa bersalah sedikit pun Si Sopir menjawab, “Entahlah, Mister.
Kemarin sore stadion ini belum ada di sini.”
Nah, lho. Sekadar omong-omong mah siapa takut!
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Soal-soal Latihan
Pilihlah jawaban yang benar!
1.

“Kamu itu justru sangat bodoh,” kata hakim itu dengan tenangnya. “Mau-maunya bertengkar
dengan orang tolol, yang mengatakan bahwa empat kali tujuh adalah dua puluh tujuh.
Bukankah kamu yang seharusnya dihukum?”
Peristiwa yang dialami tokoh “kamu” lebih tepat disebut ....
A. konyol
D. tragis
B. ironis
E. kontradiktif
C. sarkastis

2.

Pelajaran yang dapat dipetik dari cuplikan anekdot pada soal nomor 1 di atas adalah ....
A. berdebatlah secara jujur
B. jangan melawan aparat hukum
C. taatilah hukum dengan sewajarnya
D. hargailah pendapat sesama dengan adil
E. uruslah sesuatu yang penting dan bermanfaat

3.

Orang Indonesia : “Nah, itulah….! Masing-masing orang kan punya kenalan sendirisendiri! Jangan paksakan saya mengenal orang-orang yang Anda
sebutkan tadi itu! Emang gue pikirin”
Pesan yang terdapat dalam cuplikan anekdot di atas adalah ....
A. setiap orang memiliki pendapat masing-masing
B. pengetahuan setiap orang selalu tidak sama
C. jangan memaksakan kehendak kepada orang lain
D. perlunya mengenal kebiasaan dan kemampuan orang lain dengan baik agar tidak terjadi
konflik
E. setiap orang memiliki kenalan yang berbeda-beda dan jangan dipaksakan untuk mengenal
orang lain

4.

Kemudian, ia turun dari mimbar dan berjalan pulang. Kali ini orang-orang benar-benar dibuat
bingung dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba sekali lagi dan mengundangnya
agar datang lagi pada minggu depan untuk menyampaikan khotbah.
Dalam struktur anekdot, bagian itu lebih tepat disebut dengan ....
A. abstrak
D. reaksi
B. orientasi
E. koda
C. krisis

5.

Contoh bagian reaksi adalah ....
A. seorang dosen memberikan kuliah Hukum Pidana
B. suasana kelas biasa-biasa saja
C. kelas kembali berlangsung normal
D. KUHP dipelesetkan menjadi “Kasih Uang Habis Perkara”
E. mahasiswa tercengang dan tertawa, sedangkan dosen menggeleng-gelengkan kepala
Anekdot
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6.

Pada suatu ketika mereka mampir ke sebuah restoran. Ketika memesan makanan, mereka
bingung dengan menu-menu makanan yang disediakan. Mereka pun tidak bisa berbahasa
Inggris dengan baik.
Bagian itu disebut sebagai orientasi anekdot karena ....
A. mengarahkan pada terjadinya krisis
B. bertokohkan antagonis
C. menjadi unsur konflik utama
D. mengandung kelucuan
E. tidak beralur maju

7.

“Kamu itu justru sangat bodoh” kata hakim itu dengan tenangnya. “Mau-maunya kamu
bertengkar dengan orang tolol, yang mengatakan bahwa empat kali tujuh adalah dua puluh
tujuh. Bukankah kamu yang seharusnya dihukum?”
Reaksi dalam cuplikan anekdot di atas lebih bersifat ....
A. menghibur
B. mencela
C. menggurui
D. mengarahkan
E. menghardik

8.

“Nah, itulah….! Masing-masing, orang punya kenalan sendiri-sendiri! Jangan paksakan saya
mengenal orang-orang yang Anda sebutkan tadi itu!”
Koda di atas lebih tepat disebut dengan ....
A. pernyataan
B. persetujuan
C. pembelaan
D. pengakuan
E. penjelasan

9.

Sebuah bus penuh dengan (1) para politikus keluar (2) dari marka jalan. Akhirnya (3),
menabrak (4) sebuah pohon besar di ladang seorang petani tua. Hampir semua (5) penumpang
menjadi korban dalam kecelakaan tersebut.
Kata yang bermakna kronologis ditandai dengan nomor ....
A. (1)
D. (4)
B. (2)
E. (5)
C. (3)

10. Petani tua segera memberikan bantuan (1). Namun, apalah daya, (2) ia tidak bisa berbuat apa
pun (3) karena memang para penumpang bus itu dianggap sudah tidak bisa tertolong lagi (4).
Petani tua kemudian menguburkan politikus-politikus itu di kebunnya. (5)
Kalimat yang mengandung konjungsi kronologis adalah nomor ....
A. (1)
D. (4)
B. (2)
E. (5)
C. (3)
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11. Berikut ini yang tidak termasuk kalimat yang menggunakan keterangan waktu, yaitu ....
A. “Duh, Pak Jin, sepi banget di sini,” keluh orang Indonesia.
B. Dua orang itu pada akhirnya bertengkar hebat.
C. “Nah, sekarang tinggal kamu orang Indonesia. Sebut saja apa maumu.”
D. Ketika memesan makanan, mereka bingung dengan menu-menu makanan yang disediakan.
E. Beberapa hari kemudian, petugas dari kepolisian mendatanginya dan menanyakan
peristiwa kecelakaan itu.
12. Contoh penggunaan kalimat tak langsung yang benar ....
A. Bahkan, beberapa di antara mereka ada yang berkata bahwa mereka belum meninggal.
B. Bahkan, beberapa di antara mereka ada yang berkata, “Mereka belum meninggal.”
C. Bahkan, beberapa di antara mereka ada yang berkata, Mereka belum meninggal!
D. Bahkan, beberapa di antara mereka ada yang mengatakan mereka belum meninggal.
E. Bahkan, beberapa di antara mereka ada yang berkata, “Bahwa mereka belum meninggal!”
13. Kalimat yang tidak menggunakan kata kerja material ...
A. Petani tua segera memberikan bantuan.
B. Mereka merasa seorang diri di tempat itu.
C. Keduanya akhirnya dibawa menemui hakim setempat.
D. Petani tua kemudian menguburkan politikus-politikus itu di kebunnya.
E. Beberapa hari kemudian, petugas dari kepolisian mendatanginya dan menanyakan
peristiwa kecelakaan itu.
14. (1) Pada zaman dahulu di suatu negara (yang pasti bukan negara kita) ada seorang tukang
pedati yang rajin dan tekun. (2) Setiap pagi dia membawa barang dagangan ke pasar dengan
pedatinya. (3) Suatu pagi dia melewati jembatan yang baru dibangun. (4) Namun sayang,
ternyata kayu yang dibuat untuk jembatan tersebut tidak kuat. (5) Akhirnya, tukang pedati itu
jatuh ke sungai. (6) Kuda beserta dagangannya hanyut.
Cuplikan anekdot di atas disusun dengan pola ....
A. kronologis
B. komparatif
C. kausalitas
D. spasial
E. umum khusus
15. Kalimat yang tidak menggunakan kata penunjuk keterangan waktu pada soal nomor 14
ditandai dengan nomor ....
A. (1), (2)
B. (2), (3)
C. (3), (4)
D. (4), (6)
E. (5), (6)
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Perhatikan kutipan teks anekdot di bawah ini untuk menjawab soal nomor 16 dan 17!
Kemudian Si Pembantu yang berbadan pendek, kurus, dan punya uang bertanya kepada hakim,
“Wahai, Yang Mulia Hakim. Apa kesalahan hamba sehingga harus dipenjara?” Dengan entengnya
Sang Hakim menjawab, “Kesalahanmu adalah pendek, kurus, dan punya uaaaaang!!!!”
16. Berdasarkan kaidah kebahasaannya, teks di atas memiliki karakteristik sebagai anekdot
karena ....
A. mengandung kalimat langsung
B. banyak menggunakan kata benda
C. adanya humor yang menggelitik
D. menggunakan kata bermakna penyebaban
E. diakhiri dengan suatu koda
17. Konjungsi bermakna urutan waktu di dalam cuplikan anekdot di atas adalah ....
A. kemudian
D. adalah
B. kepada
E. sehingga
C. dengan
Perhatikan cuplikan teks anekdot di bawah ini untuk menjawab soal nomor 18 dan 19!
Setelah Si Pembantu yang berbadan pendek, kurus, dan punya uang itu dimasukkan ke penjara
dan uangnya disita, Sang Hakim bertanya kepada khalayak ramai yang menyaksikan pengadilan
tersebut, “Saudara-saudara semua, bagaimanakah menurut pandangan kalian, peradilan ini sudah
adil?” Masyarakat yang ada serempak menjawab, “Adiiill!!!”
18. Cuplikan teks anekdot di atas termasuk ke dalam ....
A. koda
D. orientasi
B. reaksi
E. abstrak
C. krisis
19. Fungsi keterangan pada cuplikan anekdot di atas diawali dengan penggunaan kata ....
A. setelah
D. kepada khalayak
B. sang hakim
E. sudah adil
C. ke penjara
20. Pemuda itu menjawab lagi, “Sayangnya, pada kenyataannya kebanyakan orang senang
disanjung, Pak. Hanya beberapa pria yang benar-benar sejati seperti Anda yang tidak
menyukai sanjungan.”
“Mungkin kamu benar,” pejabat senior itu mengangguk sambil tersenyum.
Kemudian, pemuda tersebut menceritakan pengalaman itu kepada temannya, “saya sudah
menggunakan satu dari persediaanku. Sekarang saya memiliki sembilan puluh sembilan
ungkapan ABS yang tersisa.”
Pelajaran yang dapat dipetik dari cuplikan anekdot itu adalah ….
A. betapa susahnya melihat kelemahan diri sendiri
B. banyak kesalahan pada diri orang lain yang mudah kita lihat
C. tidak ada orang di dunia ini yang mau mengakui kelemahannya
D. perlu ada saling menghargai antara orang yang satu dengan orang lain
E. setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam memahami sesuatu
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II

Eksposisi

A Pengertian
Perhatikanlah teks berikut.
Generasi Galau
oleh Dr. E. Kosasih, M.Pd.
Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Ikrar Sumpah Pemuda tersebut berkumandang pada tanggal 28 Oktober 1928. Itulah
peristiwa yang menjadi bukti nyata besarnya rasa bangga pemuda pemudi masa lampau
terhadap tanah air, bangsa, dan bahasanya. Juga menunjukkan kuatnya rasa percaya diri mereka
terhadap suatu negeri yang bernama “Indonesia”.
Pemuda-pemudi pada masa lalu dengan gagahnya telah menyatakan diri sebagai pemuda
dan pemudi yang memiliki jati diri: yang bertanah air dan bangsa yang satu. Dengan penuh
kebanggaan, mereka pun bertekad untuk selalu menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa
persatuan; menggunakan bahasa Indonesia di dalam segenap pergaulan mereka; bukan bahasa
Inggris, Belanda, dan bahasa asing lainnya.
Bayangkan! Peristiwa heroik itu terjadi di dalam kondisi yang serba darurat, kritis; di
tengah-tengah cengkraman bangsa lain. Mereka berada di dalam belenggu dan kebengisan
bangsa penjajah. Akan tetapi, mereka bisa melahirkan peristiwa bersejarah yang sanggup
mengguncang seantero negeri.
Padahal tindakan itu penuh risiko. Kematian sewaktu-waktu siap merenggut nyawa.
Desingan peluru dari ujung-ujung senapan balatentara penjajah sewaktu-waktu bisa mengoyakngoyak raga mereka. Jeruji besi telah menganga untuk memenjarakannya dan kapal-kapal perang
telah siaga pula untuk membuang mereka ke pulau-pulau terpencil di ujung negeri sebagaimana
yang dialami oleh pemimpin mereka sebelumnya.
Semua ancaman dan bahaya itu tidak menyurutkan semangat dan tekad mereka untuk
merdeka. Satu Indonesia, itulah yang menjadi impian mereka. Mimpi itu tujuh belas tahun kemudian
terwujud, dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
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Delapan puluh empat tahun lamanya, kumandang Sumpah Pemuda itu telah berlalu.Waktu
yang telah begitu lama itu memang layak disebut zaman baheula. Dibandingkan dengan era
sekarang, peradaban pada waktu itu juga bisa dipandang sudah kolot. Kehidupannya masih
sangat tradisional. Akan tetapi, apabila dilihat dari mentalitasnya, mereka jauh lebih modern.
Mereka tahu betul akan pentingnya eksistensi dan berartinya harga diri bangsa.
Memang sangatlah layak apabila peristiwa yang sungguh-sungguh luar biasa itu selalu
diperingati oleh kita pada era kekinian. Peringatan yang sejati tentu saja tidak sekadar baris
di lapangan terbuka, menengadah dan menghormati bendera, kemudian mengeja kembali teks
Sumpah Pemuda dengan suara lantang. Kegiatan upacara dan beragam kegiatan seremonial
lainnya belum bisa menandingi peristiwa yang sesungguhnya terjadi pada masa itu.
Begitu kontrasnya mentalitas anak-anak generasi kita sekarang dengan para pemuda era
zaman baheula. Kebanggaan atas negeri dan bahasa sendiri begitu bergeloranya pada dadadada mereka. Semangat itulah yang mengharu-biru sepanjang sejarah perjuangan bangsa ini,
yang puncaknya ditandai dengan terkoyaknya rantai penjajahan yang membelenggu bangsa
ini selama ratusan tahun, pada 17 Agustus 1945. Itulah buah dari gelora untuk menjadi bangsa
besar dan mandiri.
Namun, mimpi agung itu kini semakin memudar, tergerus tipu daya dan peradaban bangsa
lain yang seolah-olah lebih kemilau. Gambaran bahwa negeri lain lebih indah dan bangsa lain
lebih hebat itulah yang telah menjejali alam pikiran kita sekarang. Kita pada era kekinian justru
lebih bangga menggunakan atribut-atribut asing. Bangga sekali ketika bisa makan dan minum
buatan orang luar ketimbang bandrek dan bajigur. Seolah-olah menjadi manusia paling modern
ketika sudah bisa cas-cis-cus berbahasa asing padahal yang diajak bicara adalah tetangga dari
Ciharupat atau Bojongkoneng. Kita sangat berbahagia pula ketika sudah akrab dengan lagu
brang-breng-brong dari negeri seberang sana daripada lagu syahdu cianjuran ataupun pentas
wayang golek.
Bahasa, seni, dan hasil-hasil budaya dari bangsanya sendiri dianggap kolot, ketinggalan
zaman. Bahkan, anugerah langsung dari Tuhan pun sering kali dicampakkan karena dianggap
tidak ideal. Kulit sawo matang sebagai ciri khas lain dari bangsa ini harus memutih atau kuning
langsat. Hidung harus mancung, warna mata biru, rambut harus pirang atau kriwil-kriwil.
Tidak sadarkah bahwa kita terlahir secara kodrati seperti itulah adanya. Darah dan daging
kita berasal dari saripati tanah dan air yang ada di bumi Indonesia. Sehari-harinya pun kita
bergaul, bertegur sapa, dan hidup di tengah-tengah orang Indonesia. Akan tetapi, mengapa
kemudian kita lebih bangga dengan yang dimiliki oleh orang luar; dalam bergaul lebih memilih
gaya hidup bangsa lain? Walaupun begitu fasih berbahasa asing, bergaya hidup sudah seperti
bangsa luar, tidak akan menjadikan kita lebih hebat. Sampai kapan pun tetaplah kita akan
menjadi pecundang, yang berada di bawah ketiak dan kendali bangsa lain.
Kita akan menjadi pemenang manakala kita bisa eksis dengan jati diri bangsa sendiri.
Bangsa lain pun memandang hormat. Keadaan itu bisa menjadi kenyataan manakala kita bisa
mensyukuri semua anugerah Tuhan dan merasa bahagia atas potensi bangsa sendiri.
Sekalipun peristiwa Sumpah Pemuda selalu kita peringati dari tahun ke tahun, makna dari
peristiwa itu tidak akan berbekas. Mental baja yang ada pada pemuda-pemudi pada masa itu
tidak memberi dampak berarti kalau kemandirian ataupun kepercayaan diri bangsa tidak kita
pelihara.
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Kalau masih terus heboh begitu ada artis asing, memuja-muja pesepakbola negeri lain, dan
bersikap dingin terhadap orang Indonesia sendiri, berarti rasa nasionalisme kita berada pada
titik terendah. Kalau dibandingkan dengan pemuda-pemudi era tahun 20-an itu, kepercayaan
diri kita sedang ada masalah. Padahal, kalau merasa diri sebagai bangsa maju dan berperadaban
tinggi, harus semakin hebat pula mentalitas kita. Kenyataannya tidaklah demikian, generasi
bangsa ini sedang galau kalau begitu. Sungguh! (Penulis, dosen pada Jurusan Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia, FPBS, Universitas Pendidikan Indonesia.)
Teks di atas mengungkapkan sejumlah argumen seorang penulis tentang sikap generasi
muda sekarang. Menurut penulis, generasi muda sekarang jauh berbeda dengan para pemuda
angkatan 1928 yang dipandangnya memiliki nasionalisme yang tinggi dan bangga atas bangsa
dan negaranya.
Secara umum, teks itu diawali dengan pengenalan isu dan pendapat umum penulis. Isu yang
dimaksud adalah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 sebagai bukti nyata besarnya rasa bangga
pemuda-pemudi masa lampau terhadap tanah air, bangsa, dan bahasanya. Juga menunjukkan
kuatnya rasa percaya diri mereka terhadap suatu negeri yang bernama “Indonesia”. Bagian ini
lazim disebut dengan tesis.
Bagian berikutnya diisi dengan sejumlah argumen yang mendukung tesis di atas. Pada
bagian tersebut terkandung pula informasi faktual, serta bukti, gambaran, atau penjelasan yang
mendukung tesis. Argumen dan fakta yang dikemukakan penulis dalam bagian ini, antara lain,
sebagai berikut.
1.

2.
3.

Argumen
Peristiwa heroik itu terjadi di dalam kondisi 1.
yang serba darurat, kritis; di tengah-tengah
cengkeraman bangsa lain.
2.
Padahal tindakan itu penuh risiko.
Desingan peluru dari ujung-ujung senapan
balatentara penjajah sewaktu-waktu bisa 3.
mengoyak-ngoyak raga mereka.

Fakta
Mereka berada di dalam belenggu dan
kebengisan bangsa penjajah.
Mimpi itu tujuh belas tahun kemudian
terwujud, dengan diproklamasikan kemer
dekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
Delapan puluh empat tahun lamanya, ku
mandang Sumpah Pemuda itu telah berlalu.

Teks tersebut kemudian diakhiri dengan penegasan kembali terhadap tesis yang telah
diungkapkan di bagian awal. Pernyataan pada bagian ini lebih kuat dan langsung daripada
pernyataan yang disampaikan dalam tesis. Dalam teks berjudul “Generasi Galau” di atas,
penegasan yang dimaksud dinyatakan dalam paragraf berikut.
…rasa nasionalisme kita berada pada titik terendah. Kalau dibandingkan dengan pemudapemuda era tahun 20-an itu, kepercayaan diri kita sedang ada masalah. Padahal, kalau merasa
diri sebagai bangsa maju dan berperadaban tinggi, harus semakin hebat pula mentalitas kita.
Kenyataannya tidaklah demikian, generasi bangsa ini sedang galau kalau begitu. Sungguh!
Teks yang berkarakteristik itulah yang dimaksud dengan eksposisi. Istilah eskposisi berasal
dari kata ekspos yang berarti ‘memberitakan disertai dengan analisis dan penjelasan’. Adapun
sebagai suatu teks, eksposisi dapat diartikan sebagai karangan yang menyampaikan argumentasi
dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain. Dalam pengembangannya, teks eksposisi dapat
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menggunakan fakta, contoh-contoh, gagasan-gagasan penulisnya, ataupun pendapat-pendapat
para ahli. Bahkan, teks itu dapat dilengkapi dengan media-media visual, seperti tabel, grafik,
peta, dan yang lainnya.
Teks eksposisi mengemukakan suatu persoalan tertentu berdasarkan sudut pandang penulisnya.
Hal tersebut menyebabkan bahasan teks eksposisi cenderung subjektif. Hal itu sebagaimana yang
tampak dalam contoh tulisan di atas. Penulis mengemukakan gagasan atau pendapat-pendapat
pribadinya tentang sikap dan peran generasi muda sekarang yang menurutnya sudah jauh berbeda
dengan generasi muda pada masa silam.
Pengertian eksposisi sebagai teks yang bersifat argumentatif tersebut berbeda dengan konsep
teks eksposisi yang dikenal dalam beberapa literatur lainnya. Dalam literatur tersebut eksposisi
didefinisikan sebagai teks yang berupa paparan sama seperti halnya dengan teks laporan, teks
prosedur, teks eksplanasi, teks berita, dan teks-teks jenis lainnya. Teks eksposisi sebagai paparan
merupakan definisi teks (karangan) berdasarkan tujuannya. Pendefinisian tersebut ditinjau
berdasarkan karakteristik isinya. Di samping eksposisi, dikenal pula jenis karangan narasi,
deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Kelima jenis karangan tersebut dikelompokkan berdasarkan
tujuannya, yakni (1) karangan yang bertujuan untuk menceritakan--narasi, (2) bertujuan untuk
menggambarkan--deskripsi, (3) bertujuan untuk memaparkan--eksposisi, (4) bertujuan untuk
meyakinkan--argumentasi, dan (4) bertujuan untuk menyampaikan bujukan--persuasi.
Adapun eksposisi sebagai suatu teks yang bersifat argumentatif merupakan pengategorian
yang lebih berfokus pada struktur dan kaidah kebahasaannya. Oleh karena itu, jenisnya pun lebih
banyak dan beragam.Hal ini terkait dengan pola pengembangan teks serta aspek kebahasaan suatu
teks yang bisa sangat bervariatif yang mungkin dikembangkan oleh seseorang.

B

Fungsi, Struktur, dan Kaidah Teks Eksposisi

1. Fungsi Teks Eksposisi
Berdasarkan fungsi atau tujuan penyampaiannya, eksposisi tergolong ke dalam jenis
teks yang argumentatif. Pembaca ataupun pendengarnya diharapkan mendapatkan pengertian
ataupun kesadaran tertentu dari teks tersebut. Tidak sekadar pengetahuan ataupun wawasan
baru, tetapi lebih dari itu, yakni berupa perubahan sikap atau sekurang-kurangnya berupa
persetujuan atas pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut.
Sebagaimana yang dicontohkan di atas bahwa teks yang berjudul “Generasi Galau”
tersebut didominasi oleh sejumlah pendapat penulisnya. Begitu berhadapan dengan paragraf
pertama, pembaca sudah disajikan suatu pendapat, yang dalam hal ini lazim disebut sebagai
tesis. Berikutnya berupa rangkaian argumentasi penulis yang bertujuan memperkuat tesis yang
disampaikan dan diakhiri dengan kesimpulan atau penegasan kembali. Dengan demikian,
dari sejumlah argumentasi tersebut khalayak dapat pula membenarkan bahwa generasi muda
sekarang memang sedang galau.

2. Struktur Teks Eksposisi
a.
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Teks eksposisi dibentuk oleh tiga bagian, yakni sebagai berikut.
Tesis, bagian yang memperkenalkan persoalan, isu, atau pendapat umum yang merangkum
keseluruhan isi tulisan. Pendapat tersebut biasanya sudah menjadi kebenaran umum yang
tidak terbantahkan lagi.
JENIS-JENIS TEKS

b.

Struktur Teks Eksposisi

c.

Rangkaian argumen, yang berisi sejumlah pendapat dan fakta-fakta yang mendukung
tesis.
Kesimpulan, yang berisi penegasan kembali tesis yang diungkapkan pada bagian awal.
Tesis

Argumentasi I

Rangkaian
Argumentasi

Argumentasi II

Kesimpulan

Argumentasi III

3. Kaidah Teks Eksposisi
Teks eksposisi merupakan teks yang menyajikan pendapat atau gagasan yang dilihat
dari sudut pandang penulisnya dan berfungsi untuk meyakinkan pihak lain bahwa argumenargumen yang disampaikannya itu benar dan berdasarkan fakta-fakta. Konsekuensinya, di
dalam teks tersebut ada satu topik tertentu yang menjadi perhatian penulisnya, yang dikupas
secara spesifik. Karena pendapat-pendapat itu berupa pandangan-pandangan penulisnya,
di dalam teks eksposisi mungkin pula dijumpai ungkapan subjektif penulisnya, seperti
sepertinya, saya anggap, saya duga, dimungkinkan, dan kata-kata sejenis lainnya.
Namun, mungkin pula subjek penulis termasuk kata ganti persona lainnya disampaikan
secara tersirat, yakni dengan mengubahnya ke dalam bentuk pasif, seperti dalam kalimatkalimat berikut.
a. Akan tetapi, apabila dilihat dari mentalitasnya, mereka jauh lebih modern. Mereka tahu
betul akan pentingnya eksistensi dan berartinya harga diri bangsa.
b. Dibandingkan dengan era sekarang, peradaban pada waktu itu juga bisa dipandang sudah
kolot.
c. Satu Indonesia, itulah yang menjadi impian mereka. Mimpi itu tujuh belas tahun kemudian
terwujud, dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
a.

Kaidah kebahasaan lainnya dari teks eksposisi adalah sebagai berikut.
Banyak menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif.
Contoh:
1) Itulah buah dari gelora untuk menjadi bangsa besar dan mandiri.
2) Akan tetapi, mengapa kemudian kita lebih bangga dengan yang dimiliki oleh orang
luar; dalam bergaul lebih memilih gaya hidup bangsa lain?
3) Walaupun begitu fasih berbahasa asing, bergaya hidup sudah seperti bangsa luar,
tidak akan menjadikan kita lebih hebat.
4) Sampai kapan pun tetaplah kita akan menjadi pecundang, yang berada di bawah
ketiak dan kendali bangsa lain.
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b.

c.

d.

e.

f.
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Banyak menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau
membuktikan kebenaran argumentasi penulis/penuturnya. Mungkin pula diperkuat oleh
pendapat ahli yang dikutipnya ataupun pernyataan-pernyataan pendukung lainnya yang
bersifat menguatkan. Dalam contoh di atas, kutipan tampak pada ikrar Sumpah Pemuda.
Banyak menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari.
Contoh:
1) Begitu kontrasnya mentalitas anak-anak generasi kita sekarang dengan para pemuda
era zaman baheula. Kebanggaan atas negeri dan bahasa sendiri begitu bergeloranya
pada dada-dada mereka.
2) Namun, mimpi agung itu kini semakin memudar, tergerus tipu daya, dan peradaban
bangsa lain yang seolah-olah lebih kemilau.
3) Sekalipun peristiwa Sumpah Pemuda selalu kita peringati dari tahun ke tahun,
makna dari peristiwa itu tidak akan berbekas. Mental baja yang ada pada pemudapemudi pada masa itu tidak memberi dampak berarti kalau kemandirian ataupun
kepercayaan diri bangsa tidak kita pelihara.
Banyak menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Topik
contoh teks di atas adalah tentang generasi muda dan kebangsaan. Adapun istilah-istilah
teknis yang terkait dengan topik itu, antara lain, Sumpah Pemuda, heroik, peradaban,
proklamasi, tradisional, mentalitas, nasionalisme.
Banyak menggunakan konjungsi yang berkaitan dengan sifat dari isi teks itu sendiri.
Contoh teks di atas bersifat mempertentangkan atau mengontraskan, yakni antara
generasi muda masa lalu dan generasi muda sekarang. Konjungsi-konjungsi yang
digunakan adalah akan tetapi, namun, walaupun, padahal.
Banyak menggunakan kata kerja mental. Hal ini terkait dengan karakteristik teks
eksposisi yang bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan sejumlah pendapat.
Kata kerja yang dimaksud, antara lain, menyatakan, mengetahui, memuja, merasa,
berbahagia, bersikap, membayangkan, dipandang, dianggap, menduga, diperkirakan.
Contoh:
1) Bahasa, seni, dan hasil-hasil budaya dari bangsanya sendiri dianggap kolot,
ketinggalan zaman.
2) Kalau masih terus heboh begitu ada artis asing, memuja-muja pesepakbola negeri
lain dan bersikap dingin terhadap orang Indonesia sendiri, berarti rasa nasionalisme
kita berada pada titik terendah.
3) Kita sangat berbahagia pula ketika sudah akrab dengan lagu brang-breng-brong dari
negeri seberang.
4) Dibandingkan dengan era sekarang, peradaban pada waktu itu juga bisa dipandang
sudah kolot.
5) Mereka tahu betul akan pentingnya eksistensi dan berartinya harga diri bangsa.
6) Memang sangatlah layak apabila peristiwa yang sungguh-sungguh luar biasa itu
selalu diperingati oleh kita pada era kekinian.
7) Padahal, kalau merasa diri sebagai bangsa maju dan beperadaban tinggi, harus
semakin hebat pula mentalitas kita.
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Perhatikanlah pula teks eksposisi lainnya di bawah ini.
Ironisme: Sandal Jepit untuk Ketidakadilan
Seorang remaja berinisial AAL, gara-gara mencuri sandal, ia harus dimejahijaukan,
kemudian divonis bersalah. Masyarakat memandang bahwa aparat penegak hukum sudah
keterlaluan, berlaku sistem tebang pilih. Kasus hukum yang ecek-ecek diperkarakan,
sementara masih banyak kejahatan serius yang dipandang sebelah mata. Koruptor yang
menggasak uang negara miliaran, bahkan triliunan rupiah, dibiarkan melenggang bebas,
tidak diotak-atik, tanpa tersentuh hukum.
Polisi dan jaksa disibukkan oleh kasus-kasus sepele, seakan-akan tidak ada kasus
lain yang jauh lebih urgen. Kasus pencurian sandal butut dan uang yang hanya seribu
perak, sebenarnya bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Logikanya kalau segala
kenakalan remaja itu diperkarakan, penjara akan penuh dengan manusia-manusia belia.
Bisa jadi nanti semacam kasus nyolong permen kena penjara, menghilangkan buku
perpustakaan dibui, mematahkan pagar bambu balai kelurahan didakwa, menginjak sepatu
tentara disidangkan.
Cara kerja mereka seperti dipandang tidak punya arti apa pun bagi kepentingan
negara dan rakyat secara luas. Perlakuan itu hanya memenuhi syahwat dan arogansi para
penguasa. Padahal keberadaan aparat penegak hukum adalah untuk menjadikan negara
dan rakyatnya memperoleh rasa aman dan sejahtera. Sementara itu, keamanan dan
kesejahteraan di mana-mana sedang dikuasai oleh mafia-mafia dan para koruptor. Hampir
setiap waktu masyarakat mengeluhkan fasilitas umum yang rusak, pelayanan publik yang
tidak profesional dan sarat pungli, serta sistem peradilan yang memihak.
Persoalan-persoalan itulah yang seharusnya menjadi perkara utama aparat penegak
hukum. Hal ini karena negara telah mengeluarkan dana sangat besar untuk belanja berbagai
sarana dan fasilitas umum; menggaji jutaan pegawai. Namun, kinerja mereka sangat jauh
dari harapan.
Harapan rakyat, keberadaan para pengadil itu bukan untuk mengurus perkara yang
ecek-ecek. Mencuri tetap merupakan perbuatan salah. Akan tetapi, mereka haruslah
memiliki prioritas dan nurani. Kasus-kasus berkelas kakap semestinya menjadi sasaran
utama. Korupsi besar-besaran diindikasikan hampir terjadi di setiap instansi, tetapi yang
terjadi kemudian hanya satu-dua kasus yang terungkap. Itu pun ketika sampai di meja
pengadilan banyak yang lolos, tidak masuk bui.
Aparat penegak hukum beraninya terhadap kaum sandal jepit, orang-orang miskin
papa. Namun, mereka loyo ketika berhadapan dengan perkara para penguasa dan orangorang kaya. Dalam perhitungan ilmu ekonomi, apa yang mereka perbuat, jauh dari
harapan untuk bisa break event point antara pemasukan dengan pengeluaran masih sangat
timpang. Rakyat akhirnya tekor. Mereka dihidupi dan dibiayai dengan “modal” besar.
Harusnya mereka bisa membayarnya dengan kejujuran dan kerja keras, yakni dengan
memenjarakan penjahat-penjahat kelas kakap sehingga uang negara, yang mereka gasak
itu bisa dikembalikan. Kesejahteraan dan keamanan negara pun bisa diwujudkan.
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Namun, harapan tinggallah kenangan. Sudah belasan tahun berlalu, sejak reformasi
bergulir pada tahun 2008, harapan itu belum juga menjadi kenyataan. Ketidakadilan
bahkan semakin mewabah di berbagai lini kehidupan. Korupsi tetap mewabah di manamana. Rakyat kian termarginalkan. Dibuai janji-janji manis alam demokrasi, seolah-olah
rakyat punya kuasa, padahal semuanya semu.
Ketika mereka menyuarakan hak-haknya atau melaporkan bentuk-bentuk ketidakadilan
yang dialaminya baik itu dari pihak penguasa maupun orang-orang kaya, mereka malah
terkerangkeng oleh tuduhan pencemaran nama baik. Begitu giliran rakyat berbuat salah
walaupun secuil, pengadilan dan hukuman penjara dengan enteng saja segera mereka dapatkan.
Rakyat, sebagai pemilik sah negeri ini, tentu saja menjadi frustrasi. Entah bagaimana
caranya untuk menumpahkan kekecewaan itu. Mengadu kepada anggota dewan pun
sering kali rontok di tengah jalan: aspirasi rakyat sekadar ditampung, penindaklanjutannya
perkara belakangan. Berbagai pengaduan jarang membuahkan hasil karena mereka sudah
terlena dengan berbagai fasilitas dan kemewahan. Kemudian, muncullah inisiatif untuk
memberikan “sumbangan rasa simpati” berupa sandal jepit, sebagai bentuk sindiran atas
tindakan para pengadil yang mengada-ada alias kurang kerjaan itu.
Tindakan “utang sandal dibayar sandal” dalam kasus AAL memiliki makna sindiran.
Tindakan tersebut berarti segala perbuatan salah harus dibayar dengan setimpal, sesuai
dengan bentuk kejahatannya. Dalam tata kehidupan masyarakat tempo dulu, cara-cara
tersebut bisa dianggap wajar dan masuk akal. Namun, dalam kehidupan masyarakat modern,
yakni ketika sistem sosial budayanya sudah tertata dengan baik, cara penghukuman harus
pula mempertimbangkan hati nurani, motif, dan aspek-aspek lainnya.
Sayangnya, dalam masyarakat modern pun, tata laksana hukum itu ternyata tidak
serta merta berjalan dengan baik. Ketika hukum tidak berjalan dengan semestinya, pada
akhirnya masyarakat tidak akan mempercayai negara sebagai penyelenggara hukum
yang kredibel. Masyarakat membuat tindakan penghukuman dengan caranya sendiri.
Masyarakat menggugat terhadap ketidakadilan aparat penegak hukum, antara lain, dalam
bentuk sindiran itulah.
Tindakan masyarakat seperti itu dalam ilmu bahasa disebut dengan ironi, yakni
pernyataan, tindakan, atau keadaan yang bertentangan dengan maksud yang sesungguhnya.
Masyarakat memberikan “kado istimewa” atas kinerja aparat penegak hukum, berupa sandal
dan uang recehan. Dengan tindakan itu bukan berarti masyarakat memiliki rasa kasihan
ataupun ingin membantu. Akan tetapi, tindakan itu mengandung makna sebaliknya, yakni
sikap tidak suka. “Kalau Anda begitu sayang terhadap sandal jepit atau uang seribuan
sehingga begitu teganya Anda menghukum orang, biarlah kami kasih Anda jauh lebih
banyak dari itu!” Begitulah kira-kira pesan yang terkandung di dalam pemberian sandal
jepit dan uang recehan itu.
Sindir-menyindir lazim pula terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan tersebut
dilakukan ketika seseorang melakukan kritik secara tidak langsung kepada pihak lain.
Ketika seorang siswa datang terlambat, gurunya sering kali menyampaikan sindirian,
“Pagi-pagi benar kamu datang ke sekolah, apa tidak sekalian saja nanti ketika orang lain
sudah bubar?” Seorang suami menyindir sang istri setelah melihat rumahnya berantakan,
“Wah, rapi sekali rumah kita, ya, Mah. Pasti kecoa dan tikus-tikus bakal betah juga tinggal
di sini!” Pernyataan-pernyataan itu sebenarnya menyatakan maksud yang sebaliknya.
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Dengan maksud yang sama, cara tersebut dilakukan pula oleh masyarakat dengan pe
nyerahan ratusan sandal jepit. Mereka menyindir aparat penegak hukum atas tindakannya
yang berlebihan itu, supaya mereka nyadar.
Namun, karena ironisme merupakan sindiran yang bersifat tidak langsung, bisa jadi
orang yang ditujunya tidak merasa sedang dikritik. Siswa yang disindir gurunya itu, boleh
jadi malah nyengir atau sang istri itu pun menjadi bangga, ia berpikir dipuji suaminya.
Padahal bagi orang yang punya rasa, mendapat sindiran seperti itu tentunya bakal
tersinggung, setidaknya menyadari akan kesalahannya.
Menyindir dengan gaya ironisme memang tampak halus karena dilakukan secara tidak
langsung, tidak vulgar, tidak pula kasar. Namun, sindiran itu sebenarnya sangat tajam dan
menghinakan. Bagaimana tidak, seseorang yang sesungguhnya tidak perlu-perlu amat
dengan sandal jepit karena memang ia berkecukupan, kemudian mendapat sumbangan
sandal jepit. Harusnya ia merasa terhina karena memang malu-maluin, seolah-olah ia orang
yang ‘miskin papa’. Seseorang yang sebenarnya kaya, kemudian diberi uang recehan.
Tentu saja orang itu harusnya merasa tersinggung.
Menggugat kesewenang-wenangan aparat ataupun penguasa dengan gaya ironisme
tidak selalu bisa dilakukan. Hanya kasus tertentu yang mudah disindir seperti itu.
Misalnya, polisi yang memenjarakan seseorang yang mencuri anak ayam, tentunya sulit
untuk disindir dengan pengumpulan anak ayam lagi. Kalaupun dipaksakan, yang repot
adalah pihak pengumpulnya. Ia harus memberi makan, membuat kandang, dan urusanurusan lainnya.
Yang pasti bahwa dalam kasus sandal jepit dan uang recehan, konotasinya sangat
pas. Kedua benda tersebut merupakan simbol perjuangan rakyat miskin atau mereka yang
termarginalkan. Harusnya aparatur negara, khususnya para penegak hukum, merasa malu
dengan memperoleh persembahan barang-barang seperti itu. Namun, kalaulah nuraninya
sudah begitu haus kekayaan dan tertutup dengan arogansi kekuasaan, tidak ada dalam
kamusnya untuk menjadi malu. Begitu mendapat “hadiah” ratusan sandal, boleh jadi mereka
malah senang: Lumayan tuk pergi ke kamar mandi! Begitu mendapat “sumbangan” uang
recehan, senang juga karena bisa mengisi kotak amal masjid! Begitulah “nasib” si muka
badak, jangankan disindir-sindir atau diteriaki. Dimaki-maki juga sepertinya tidak bakal
berubah. Kecuali langit sudah runtuh, barulah mereka bisa bilang innalilah! (Dokumentasi
penulis)***
Teks di atas mengungkapkan pendapat penulisnya tentang ketidakadilan hukum yang
terjadi di negeri ini. Tulisan itu diawali sajian tesis tentang pandangan masyarakat terhadap
peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia, yakni berupa vonis yang menimpa seorang pencuri
sandal jepit. Peristiwa itu kemudian menjadi dasar bagi argumen penulis bahwa telah terjadi
ketidakadilan hukum. Argumen tersebut kemudian diperkuat oleh argumen-argumen lainnya
dan ditunjang pula oleh sejumlah fakta.
Tulisan itu pun diakhiri dengan penegasan kembali bahwa sandal jepit merupakan simbol
rakyat kecil dalam memperjuangkan hak-haknya, melawan ketidakadilan yang menimpa
dirinya, walaupun perjuangan itu sering kali tidak membuahkan hasil karena sedemikian
bebalnya pihak-pihak yang mereka lawan itu.
Berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaannya, teks tersebut memiliki karakteristik sebagai
berikut.
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1.

2.

3.

4.
5.

C

Menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif.
Contoh:
a. Harusnya ia merasa terhina karena memang malu-maluin, seolah-olah ia orang yang
‘miskin papa’.
b. Persoalan-persoalan itulah yang seharusnya menjadi perkara utama aparat penegak
hukum.
Menyampaikan pernyataan yang bersifat menilai.
Contoh:
a. Kasus hukum yang ecek-ecek diperkarakan, sementara masih banyak kejahatan
serius yang dipandang sebelah mata.
b. Namun, harapan tinggallah kenangan. Sudah belasan tahun berlalu, sejak reformasi
bergulir pada tahun 2008, harapan itu belum juga menjadi kenyataan. Ketidakadilan
bahkan semakin mewabah di berbagai lini kehidupan. Korupsi tetap mewabah di
mana-mana. Rakyat kian termarginalkan. Dibuai janji-janji manis alam demokrasi,
seolah-olah rakyat punya kuasa, padahal semuanya semu.
Menggunakan fakta untuk menguatkan argumentasi.
Contoh:
Seorang remaja berinisial AAL, gara-gara mencuri sandal, ia harus dimejahijaukan,
kemudian divonis bersalah.
Menggunakan istilah-istilah teknis. Karena berkaitan dengan topik hukum, istilahistilah teknis yang digunakan antara lain, vonis, penegak hukum, kasus hukum, koruptor,
mafia.
Banyaknya penggunaan kata kerja mental, seperti memandang, diperkirakan, dianggap,
mempercayai, menyindir, menyatakan, tersinggung, merasa malu.

Perbandingan Teks Ekpsosisi

1. Teks Eksposisi dengan Teks Eksposisi Lainnya
Teks eksposisi mudah kita temukan di berbagai media (surat kabar). Wujudnya bisa
berupa berita ataupun artikel, esai, editorial. Dalam bentuk lisan, mudah pula dijumpai dalam
acara-acara debat atau berbentuk komentar-komentar.
Apabila dicermati secara lebih mendalam, walapun masih sejenis, teks-teks itu memiliki
beberapa perbedaan di samping persamaan-persamaannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan
kedua teks di bawah ini.
Teks I
Begini Aktifnya Otak Saat Kita Membaca
Jika Anda hobi membaca tentu membaca sebuah novel yang disukai adalah hal yang
menyenangkan. Apalagi dengan menyelami isi cerita sehingga membuat otak menjadi
hidup dengan terbawa emosi dan bahkan mengaktifkan indra.
Dilansir dari laman Fitnea, para peneliti menemukan bahwa penggambaran visual
terjadi secara otomatis.Orang-orang mampu mengidentifikasi penggambaran objek lebih
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cepat jika mereka hanya membaca kalimat yang menggambarkan objek secara visual.
Dengan begitu, ketika membaca kalimat, Anda secara otomatis memunculkan gambar
objek dalam pikiran Anda.
Selain itu, setiap kata yang diucapkan membuat otak bekerja. Penelitian telah
menunjukkan bahwa tindakan mendengarkan cerita dapat menghidupkan otak. Ketika
Anda menceritakan sebuah cerita, tidak hanya bagian pengolahan bahasa otak Anda yang
aktif, tapi bagian pengalaman otak Anda menjadi hidup juga.
Bila Anda mendengar tentang makanan, korteks sensorik Anda akan terangsang,
sementara gerakan mengaktifkan korteks yang bertanggung jawab atas tindakan. Anda
bisa mendengarkan cerita panjang teman Anda yang membosankan tentang liburannya
atau mendengarkan buku audio untuk melatih otak Anda menjadi lebih baik (Republika,
26 November 2013)
Teks II
Analisa Otak, Peneliti Ungkap Alasan Albert Einstein Jenius
Albert Einstein, ilmuwan fisika dan penemu teori relativitas ini, dipandang sebagai
ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Dilansir News Max Health, Rabu (9/10/2013), dari
otak Einstein yang diambil tujuh jam setelah kematiannya pada tahun 1955, ditemukan
bahwa belahan bagian kiri dan kanannya terhubung dengan sangat baik. Sesuai dengan
temuan yang dipublikasikan dalam jurnal Brain, otak kedua sisi otak Einstein bersinergi
dengan baik satu sama lain.
“Studi kali ini dilakukan lebih detail, kami benar-benar mencoba untuk meneliti
bagian dalam otak Einstein. Penelitian ini menyediakan informasi baru untuk membantu
kita memahami secara lengkap permukaan otak Einstein,” ujar penulis studi, Dean Falk,
seorang antropolog evolusi di Florida State University, AS.
Pemimpin peneliti, Weiwei Men, dari East China Normal University, juga
mengungkapkan telah mengembangkan teknik analisis otak terbaru dalam studi ini. Ia
mengatakan telah memeriksa bagian corpus callosum pada otak Einstein, yaitu bagian
terbesar dari serat otak yang menghubungkan dua sisi belahan. Untuk penelitian ini,
Weiwei menggunakan foto resolusi tinggi dari otak Einstein yang telah diterbitkan oleh
Falk pada tahun 2012.
Teknik Weiwei mengungkapkan adanya variasi ketebalan dari bagian corpus
callosum pada otak Einstein, di mana serabut saraf yang ada memungkinkan aktivitas otak
‘menyeberang’ secara sempurna dari satu belahan ke belahan otak yang lain. Ketebalan ini
menunjukkan jumlah saraf yang melintas di daerah tertentu.
Para peneliti kemudian membandingkan otak Einstein dengan 15 pria tua dan 52
pria muda. Dari hasil perbandingan ini ditemukan bahwa Einstein memiliki hubungan yang
lebih luas pada bagian-bagian tertentu dari belahan otaknya, jika dibandingkan dengan
otak seluruh responden. Inilah sebabnya hingga saat ini Einstein masih dianggap sebagai
seseorang yang jenius dan belum ada yang bisa menyamainya. (detikcom, 9 Oktober 2013).
Kedua teks di atas sama-sama berjenis eksposisi. Keduanya membahas tentang otak. Kedua
teks tersebut memanfaatkan hasil penelitian untuk memperkuat pembahasan itu. Di dalamnya
menggunakan banyak pendapat, bahkan mengutip sumber tertentu untuk menguatkan
argumen-argumen penulisnya.
Eksposisi
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Persamaan lainnya, tampak pada kedua teks tersebut yang didominasi dengan kata
kerja mental, seperti membaca, mendengarkan, mengidentifikasi, melatih, mengungkapkan,
membedakan, meneliti, membosankan, menyenangkan. Kata-kata teknis juga bayak dijumpai
di dalamnya, seperti korteks sensorik, buku audio, jurnal, antropologi evolusi, corpus
callosum, responden, foto resolusi.
Adapun perbedaannya, pembahasan teks I difokuskan pada kerja otak ketika membaca.
Sementara itu, teks II lebih membahas tentang penyebab kecerdasan Albert Einstein. Perbedaan
lainnya tampak pada gaya penyampaiannya. Teks I langsung menyapa pembacanya dengan kata
ganti Anda, sedangkan teks II lebih netral, tidak tertuju pada pembacanya secara jelas.
Berdasarkan pola pengembangannya, teks I disusun dengan pola kausalitas. Hal itu
tampak dari konjungsi korelatif… jika,… maka yang digunakan di dalamnya beberapa kali.
Adapun teks II lebih banyak menggunakan pola perbandingan yang dipadukan dengan pola
kronologis. Hal itu sebagaimana yang tampak pada konjungsi pada penggunaan konjungsi
kemudian dan ungkapan-ungkapan perbandingan.
Bagaimana halnya dengan perbandingan kedua teks di bawah ini?
Teks I
Siswa SMK bisa membuat mobil dan pesawat terbang! Berita-berita itu beberapa
minggu terakhir menjadi headline banyak media massa nasional, baik cetak maupun
elektronik. Sangat luar biasa memang di tengah-tengah pemberitaan yang lebih banyak
menyoroti masalah tawuran para pelajar dan aneka perbuatan onar lainnya. Bahkan,
seminar-seminar juga banyak membahas tingkah mereka dari sisi kenakalannya.
Kemampuan para siswa SMK yang mampu membuat mobil telah membuat banyak
orang terpesona. Para pejabat berlomba mengajukan pesanan untuk menunjukkan rasa
peduli terhadap prestasi mereka dan juga cinta terhadap produk dalam negeri. Berbagai
pujian dan decak kagum pun mengalir dari berbagai lapisan masyarakat. Kok bisa siswa
SMK membuat karya yang prestisius seperti itu?
Wajar apabila banyak kalangan terkagum-kagum. Membuat mobil memang masih
dianggap prestasi yang sangat prestisius, mengingat di negeri ini untuk membuat karya
sederhana saja seperti tabung gas masih mengandalkan kemampuan orang luar. Pemerintah
masih harus mengimpor.
Juga bagaimana tidak kagum, pemerintah sendiri yang punya kekuatan modal,
kebijakan, dan memiliki banyak ahli, masih belum berhasil mewujudkannya.Hanya tergelar
di meja wacana saja, realisasinya entah kapan.Tudingan miring kemudian beralih pada
pihak-pihak yang seharusnya lebih mumpuni di bidang itu. BPPT merupakan salah satu
pihak yang kena imbasnya. Menurut beberapa kalangan, justru BPPT-lah yang seharusnya
menjadi motor penggerak bagi kebangkitan industri mobil nasional.
Perguruan tinggi yang membuka jurusan teknik mesin/otomotif juga tak luput dari
rasa penyesalan itu. Masyarakat berpandangan bahwa lulusan perguruan tinggi justru lebih
jago ketimbang siswa SMK. Harapannya, merekalah yang terdepan dalam melahirkan
karya-karya inovatif. Karya prestisius anak bangsa itu seharusnya dari tangan-tangan
mereka yang dari segi pendidikan jauh lebih tinggi, tetapi nyatanya siswa SMK-lah yang
lebih bisa.
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Memang, dalam berkarya pada akhirnya tidak bisa memandang status ataupun tingkat
pendidikan. Siapa pun yang punya kemauan, bekerja keras, dan memiliki kreativitas
tinggi, itulah yang berhak meraih prestasi. Tidak terkecuali remaja-remaja yang masih
berpendidikan SMK itu, dari segi usia tentu saja tergolong sangat muda, berkisar 1617 tahun, dari segi pengetahuan pun masih mendasar. Mereka intensif memperoleh
pengetahuan tentang keotomotifan tidak kurang dari 1-2 tahun. Akan tetapi, mereka
berhasil membuat suatu karya yang mengagumkan masyarakat luas.
Tentu saja tidaklah adil apabila karya mereka dibandingkan dengan produk-produk
Eropa ataupun Jepang yang telah lebih dulu ada. Produk mereka menggunakan teknologi
mutakhir dengan sumber daya yang jauh berpengalaman dan dari berbagai keahlian. Modal
mereka pun berlipat-lipat untuk bisa memproduksi mobil yang berkualitas tangguh.
Namun, apabila dilihat dari berbagai keterbatasannya, pujian dan kekaguman lebih
pantas dialamatkan pada mereka. Tidak semata-mata pada produknya--kalaulah memang
masih banyak kekurangan--acungan jempol lebih pantas lagi dialamatkan pada pola
pendidikan yang diterapkan di SMK tersebut. Guru-guru dan jajarannya berhasil mengantar
siswa-siswa mereka di gerbang prestasi nasional. Di tengah-tengah kemuraman dunia
pendidikan di Tanah Air, mereka berhasil mengukir prestasi. Keterbatasan fasilitas belajar
dan carut-marutnya sistem pendidikan nasional, ternyata tidaklah menjadi kendala berarti
bagi SMK yang bersangkutan untuk bisa mencetak siswa-siswa berprestasi.
Banyak pejabat daerah, bahkan anggota dewan, tampak berlomba-lomba ingin
menunjukkan perhatian terhadap prestasi mereka. Itulah hal yang diberitakan banyak
media akhir-akhir ini. Namun, sayangnya sangat kurang pemberitaan yang menyoroti
pola pendidikan yang diterapkan di SMK tersebut selama ini. Seberapa besar pula biaya
yang dipungut sekolah pada para siswanya? Masyarakat tentunya sangat penasaran
dengan semua itu. Penularan pola pendidikan yang berlaku di sana sangat penting agar
terjadi penyebaran prestasi dan kreativitas. Kalau toh kurikulumnya sama, fasilitas dan
kompetensi gurunya juga tidak jauh berbeda, seharusnya prestasi seperti itu muncul juga
dari sekolah-sekolah menengah atas (SLTA) lainnya (Sumber: dokumen penulis).
Teks II
Dalam beberapa hari terakhir demonstrasi penolakan atas rencana pemerintah untuk
menaikkan harga BBM marak di berbagai pelosok tanah air. Tidak hanya teriakan untuk
meminta pemerintah mengurungkan rencananya itu, demonstrasi tersebut disertai pula
dengan perusakan fasilitas umum, kendaraan pribadi, bahkan beberapa di antaranya
berupa penyerangan fisik terhadap aparat. Menanggapi peristiwa-peristiwa semacam itu,
beberapa pihak menyatakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah
faktor laparnya masyarakat dan pengangguran. Lantas, seorang pengamat mencontohkan
rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem, tanpa sering berdemonstrasi apalagi melakukan
anarkisme, lantaran kesejahteraan mereka terpenuhi.
Pendapat tersebut tentu saja bertentangan dengan pendapat para demonstran itu
sendiri. Mereka tidak berterima dan tidak merasa memiliki motif serendah itu. Mereka
berpendirian bahwa demonstrasi yang biasa mereka lakukan murni untuk memperjuangkan
kebenaran dan melawan kemungkaran yang terjadi di hadapannya.
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Persoalannya kemudian, pendapat manakah yang benar? Barangkali logika sang
pengamat dikaitkan dengan kebiasaan bayi atau anak kecil yang memang begitu adanya.
Kalau seorang bayi merasa lapar, ia akan ngamuk: menangis dan meronta-ronta. Namun,
apabila logika itu dibawa pada konteks yang lebih luas, jelaslah tidak relevan, misalnya
membandingkan dengan kondisi rakyat di Malaysia ataupun Brunei yang adem-ayem,
tidak seperti halnya rakyat Indonesia yang gampangan.
Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut, bahkan banyak peristiwa
yang sama sekali tidak didasari oleh motif itu. Dalam kaitannya dengan kebutuhan
manusia, Abraham Maslow membaginya ke dalam beberapa tingkatan. Kebutuhan yang
paling mendasar adalah makan dan minum. Sementara itu, yang paling puncak adalah
kebutuhan akan aktualisasi diri.
Menurut hemat penulis, demonstrasi massa justru lebih didasari oleh kebutuhan
tingkatan akhir itu. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari
pemerintah ataupun pihak-pihak lain berkenaan hak-hak dan eksistensi mereka. Karena
merasa dibiarkan, hak-haknya diingkari, bahkan dinistakan, kemudian mereka berusaha
untuk menunjukkan jati dirinya dengan berdemonstrasi.
Banyak fakta untuk membuktikannya. Demonstrasi yang dilakukan massa anti
kenaikan BBM pada umumnya adalah para mahasiswa, termasuk demonstrasi besarbesaran pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997-1998. Mereka tentu
bukan dari kalangan rakyat miskin ataupun orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan
oleh warga dari kalangan menengah ke atas, dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan
intelektual. Belum lagi kalau merujuk pada kasus-kasus yang terjadi di luar negeri. Dalam
beragam skala (besar atau kecil), demonstrasi bukan hal aneh lagi di negara-negara Eropa.
Demonstrasi yang mereka lakukan sudah barang tentu tidak didorong oleh kondisi perut
yang lapar karena mereka pada umumnya dalam kondisi yang sangat makmur.
Perbandingan yang cukup kontras dengan melihat peristiwa terbaru di Korea Utara.
Kondisi sosial ekonomi warga negaranya sangat jauh terbelakang. Kemiskinan menjadi
pemandangan umum hampir melanda di seluruh pelosok negeri. Akan tetapi, ketika Kim
Jong-Il, pimpinannya itu meninggal, tak ada upaya penggulingan kekuasaan ataupun
demonstrasi untuk menuntut perubahan politik di negerinya. Padahal peluang untuk itu
lebih terbuka. Justru yang terjadi kemudian, hampir seluruh warganya menunduk khidmat,
mengantar jenazah pimpinannya ke liang lahat.
Juga apabila kembali melihat kondisi warga di negeri ini. Kemiskinan sangat akrab
di pinggiran kota dan di sudut-sudut desa di berbagai pelosok. Akan tetapi, mereka jarang
melakukan demonstrasi: hanya satu-dua peristiwa. Justru yang jauh lebih getol melakukan
hal itu adalah warga yang tinggal di pusat-pusat kota, yang secara umum mereka lebih makmur.
Dengan fakta-fakta semacam itu, nyatalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab
utama untuk terjadinya gelombang demonstrasi. Akan tetapi, fenomena tersebut lebih
disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Karena tahu akan hakhaknya, mengerti pula bahwa di sekitarnya telah terjadi pelanggaran dan kesewenangwenangan, mereka kemudian melakukan protes dan sejumlah tuntutan. Apabila faktorfaktor itu tidak ada di dalam diri mereka, apa pun yang terjadi di sekitarnya, mereka akan
seperti kerbau dicocok hidung: manggut-manggut, manut, berkata “ya” pada apa pun
tindakan dari pimpinannya. (Sumber: dokumentasi penulis).
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2. Perbandingan Teks Eksposisi dengan Teks Prosedur Kompleks
Kedua jenis teks tersebut tergolong ke dalam genre faktual. Keduanya memerlukan
fakta. Keberadaan fakta pada kedua jenis teks tersebut berfungsi untuk menguatkan atau
meyakinkan pembaca/pendengar.
Contoh:
a. Perlu ada pembuatan saluran irigasi yang bisa mengalirkan air ke sawah-sawah warga
sekitar. Hal ini karena ratusan hektare sawah mereka hampir kekeringan (teks eksposisi,
fakta).
b. Cobalah bicara baik-baik dengan orang tuamu, berikanlah penjelasan sehingga mereka
menjadi tahu dan mengerti akar permasalahannya. Dari penelitian-penelitian yang
dilakukan para pakar komunikasi, ternyata cara seperti itu efektif dalam menyelesaikan
masalah seperti yang kamu alami itu. (prosedur kompleks, fakta).
Persamaan lainnya bahwa di dalam kedua jenis teks tersebut memungkinkan penggunaan
kalimat-kalimat imperatif, yakni kalimat yang mendorong atau meminta seseorang untuk
berbuat sesuatu. Hanya saja dorongan (perintah) dalam teks eksposisi tidak tersusun secara
sistematis sebagaimana yang terdapat dalam teks prosedur kompleks.
Contoh:
a. Namun, apabila dilihat dari berbagai keterbatasannya, pujian dan kekaguman lebih pantas
dialamatkan pada mereka. Tidak semata-mata pada produknya--kalaulah memang masih
banyak kekurangan--acungan jempol lebih pantas lagi dialamatkan pada pola pendidikan
yang diterapakan di SMK tersebut. Guru-guru dan jajarannya berhasil mengantar siswasiswa mereka di gerbang prestasi nasional. (dorongan untuk memberikan pujian kepada
sekolah dan guru-guru pada teks eksposisi).
b. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang
lebih pandai ini bisa membantu menjelaskan materi pelajaran kepada teman-temannya
yang lain. Mengajari teman lain tentang materi yang baru diulang bisa membuatmu selalu
ingat akan materi tersebut. Kamu pun akan menjadi lebih paham akan materi tersebut.
(dorongan untuk mengajak teman yang pandai dan rajin dalam belajar berkelompok
pada teks prosedur kompleks)
Perhatikan pula penggalan teks berikut!
Untuk memperkuat dunia pendidikan dalam proses perubahan (baca: reformasi),
diperlukan informasi internal dunia pendidikan itu sendiri. Namun, untuk itu tidaklah mudah.
Hal ini karena dunia pendidikan memiliki kompleksitas tersendiri. Dunia pendidikan tentu
tidak semata-mata menyangkut pendidikan formal, tetapi juga nonformal yang keduaduanya sangat penting dalam character building. Begitu pula dunia pendidikan, tidak
semata pendidikan tinggi, tetapi juga pendidikan dasar dan menengah, dengan berbagai
bentuk variasinya.Tidaklah cukup untuk mengkaji seluruh kompleksitas pendidikan itu
sehingga gagasan reformasi pendidikan dalam tulisan ini hanya dibatasi pada pendidikan
formal.
Dalam reformasi pendidikan formal, sentuhan reformasi tidak mungkin hanya
pada pendidikan tinggi, tetapi juga pendidikan dasar dan menengah. Ini terjadi karena
antarjenjang pendidikan formal tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Jadi, jelas
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output pendidikan dasar merupakan input bagi pendidikan menengah. Juga selanjutnya,
output pendidikan menengah merupakan input bagi pendidikan tinggi. Mengingat
keterkaitan inilah kita sampai pada kesimpulan bahwa reformasi untuk dunia pendidikan
haruslah bersifat total (Soleh Solahuddin, “Úrgensi Reformasi Pendidikan”).
Penggalan teks membahas tentang perlunya reformasi di bidang pendidikan. Pada
beberapa bagian ada kesamaan pula dengan teks prosedur kompleks, yakni adanya pernyataan
yang berupa arahan, ajakan, ataupun bujukan. Namun, teks tersebut tidak dapat dikategorikan
sebagai teks prosedur kompleks. Teks tersebut termasuk ke dalam jenis eksposisi dengan
bentuk esai. Kalimat-kalimatnya banyak yang berupa pendapat dan tidak pula disusun secara
sistematis, melainkan muncul hanya pada beberapa bagian dan tidak berupa urutan kegiatan
seperti halnya pada teks prosedur kompleks.
Perbandingan Teks Prosedur dengan Teks Eksposisi
Aspek
Persamaan
Perbedaan

D

Jenis Teks
Teks Prosedur
Teks Eksposisi
• Memerlukan fakta-fakta
• Mengandung arahan, ajakan, bujukan.
Terdapat perincian langkah-langkah se Lebih banyak berupa pendapat.
cara sistematis; berupa kalimat perintah.

Menulis Teks Eksposisi

Sebagaimana yang telah dipaparkan terdahulu bahwa teks eksposisi adalah teks yang
bersifat argumentatif. Di dalamnya dikemukakan sejumlah argumen dan diperkuat pula oleh
fakta-fakta sehingga bisa meyakinkan khalayak.Teks eksposisi banyak menggunakan fakta dan
argumentasi-argumentasi berdasarkan pendirian dan sudut pandang penulis ataupun penuturnya.
Luasnya wawasan, kuatnya pendirian, serta keyakinan akan kebenaran atas topik yang akan
kita kemukakan sangatlah utama dalam teks eksposisi. Kita harus menyiapkan berbagai sumber
untuk bisa mengembangkan topik yang dipilih secara mendalam. Dengan demikian, khalayak
diharapkan dapat memperoleh pencerahan, keyakinan, bahkan dapat terbujuk untuk melakukan
sesuatu yang kita harapkan dalam teks tersebut.
Berdasarkan hal itu, langkah penulisan teks eksposisi adalah sebagai berikut.
a. Menentukan topik, yakni suatu hal yang memerlukan pemecahan masalah atau sesuatu yang
mengandung problematika di masyarakat. Hal itu, mungkin berkenaan dengan masalah
sosial, budaya, pendidikan, agama, bahasa, sastra, politik.
Contoh:
1) kehidupan anak-anak jalanan di ibu kota besar;
2) perubahan perilaku masyarakat pedesaan oleh faktor media massa;
3) pendidikan bagi anak-anak terlantar;
4) perkawinan beda agama;
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b.

c.

d.

5) ragam bahasa anak baru gede;
6) sastra lisan dari kawasan Indonesia timur;
7) pemilihan kepala daerah secara langsung atau melalui perwakilan.
Mengumpulkan bahan dan data untuk memperkuat argumen, baik dengan membaca-baca
surat kabar, majalah, buku, ataupun internet. Data itu dapat diperoleh melalui pengamatan
ke lapangan atau dengan melakukan wawancara. Misalnya, untuk menulis teks bertopik
kehidupan anak-anak jalanan. Kita harus (1) membaca-baca buku, artikel, berita tentang
kondisi dan karakteristik anak-anak jalanan; (2) mengobservasi/penelitian terhadap perilaku
anak-anak jalanan; atau (3) melakukan wawancara dengan pihak pemerintah, warga
masyarakat, atau bahkan dengan para anak jalanan itu sendiri.
Membuat kerangka tulisan berkenaan dengan topik yang akan kita tulis, yang mencakup tesis,
argumen, dan penegasan (kesimpulan). Langkah ini penting agar tulisan kita itu tersusun
secara lebih sistematis, lengkap, dan tidak tumpang tindih.
Mengembangkan tulisan sesuai dengan kerangka yang telah kita buat. Argumentasi dan fakta
yang telah dikumpulkan, kita masukkan ke dalam tulisan itu secara padu sehingga teks itu
bisa meyakinkan khalayak.

Pada akhir kegiatan, lakukanlah evaluasi dan penyuntingan terhadap teks yang telah kita susun
tersebut, baik berkenaan dengan isi, struktur, ataupun kaidah bahasanya. Kita dapat mengajukan
pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai panduannya.
a. Apakah judulnya menarik?
b. Apakah judulnya sesuai dengan isi teks?
c. Apakah isi teks itu jelas?
d. Apakah fakta yang dikemukakannya lengkap?
e. Apakah argumentasinya benar?
f. Apakah paparannya itu bermanfaat?
g. Apakah bagian-bagiannya tersusun secara lengkap?
h. Apakah kalimat-kalimatnya sudah efektif?
i. Apakah penggunaan konjungsi dan kata-kata lainnya sudah tepat dan mudah dipahami?
j. Apakah ejaan dan tanda bacanya sudah benar?
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Soal-soal Latihan
Pilihlah jawaban yang paling benar!
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1-3)
Prasangka baik saya, bukannya mereka tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa
di lingkungan sekolah. Saya berkeyakinan bahwa doktrin tentang “berbahasa Indonesialah
yang baik dan benar” telah mereka peroleh jauh-jauh sebelumnya, sejak SLTP atau bahkan
sejak mereka SD. Saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa, antara lain, disebabkan oleh
kekurangwibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka.
1.

Teks tersebut digolongkan ke dalam jenis eksposisi karena ....
A. menceritakan proses terjadinya cara berbahasa siswa
B. menjelaskan ihwal terjadinya kekurangwibawaan berbahasa
C. menggambarkan keadaan kemampuan berbahasa siswa
D. meyakinkan pembaca tentang perlunya berbahasa baik dan benar
E. mendorong pembaca untuk selalu mencintai bahasa Indonesia

2.

Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah ....
A. semua pernyataan di dalam teks tersebut berdasarkan pendapat pribadi
B. gagasan dalam teks tersebut sangat jelas dan meyakinkan
C. perlu ditunjang oleh tabel untuk menjelaskan informasi itu
D. banyak menggunakan istilah pendidikan di dalam cuplikan itu
E. teks itu tergolong ke dalam jenis berita

3.

Contoh konjungsi yang ada dalam cuplikan di atas adalah ....
A. bahwa
D. bukan		
B. oleh
E. disebabkan
C. tentang

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 4-6)
(1) Makin maraknya tawuran di dunia pendidikan ini tentu menambah berat beban kerja polisi
yang sudah menggunung. (2) Bagi aparat terdepan penegak hukum ini, fenomena tawuran
pelajar yang makin deras juga membuat korps polisi ekstra hati-hati jangan sampai dijadikan
kambing hitam dan dinilai tidak mampu menangani. (3) Sementara itu, banyak sekali kasus
lain yang juga harus mendapat prioritas. (4) Hal itu ditegaskan Kepala Kepolisian Daerah
Metro Jaya Inspektur Jenderal Untung S Radjab, Rabu lalu.
4.

Kata teknis dalam cuplikan tersebut adalah ….
A. tawuran
B. fenomena
C. beban kerja
D. kambing hitam
E. mendapat prioritas
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5.

Tesis dalam cuplikan teks di atas dinyatakan dalam kalimat bernomor ….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (1), (4)

6.

Fakta dinyatakan dalam kalimat bernomor ….
A. (4)		
B. (2)		
C. (3)
D. (1)
E. (5)

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 7-9)
Jika Anda hobi membaca tentu membaca sebuah novel yang disukai adalah hal yang
menyenangkan. Apalagi dengan menyelami isi cerita sehingga membuat otak menjadi hidup
dengan terbawa emosi dan bahkan mengaktifkan indra.
Dilansir dari laman Fitnea, para peneliti menemukan bahwa penggambaran visual terjadi
secara otomatis. Orang-orang mampu mengidentifikasi penggambaran objek lebih cepat jika
mereka hanya membaca kalimat yang menggambarkan objek secara visual. Dengan begitu,
ketika membaca kalimat, Anda secara otomatis memunculkan gambar objek dalam pikiran
Anda.
7.

Teks di atas dapat digolongkan ke dalam teks eksposisi karena ….
A. mengandung imajinasi yang meyakinkan
B. mengungkap masalah yang faktual
C. menyajikan pendapat-pendapat penulis
D. menggunakan fakta yang jelas
E. mengungkapkan fakta tentang suatu peristiwa

8.

Sumber informasi yang digunakan dalam teks di atas berupa ….
A. hasil observasi
B. penelitian para ahli
C. kesimpulan dari wawancara
D. penyebaran angket
E. pendapat pribadi

9.

Cuplikan di atas disusun dengan pola ….
A. kausalitas			
B. generalisasi			
C. komparasi
D. kronologis
E. spasial		
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(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 10-12)
Olahraga dirgantara termasuk olahraga mahal. Inilah barangkali salah satu kendala dalam
mengembangkan olahraga dirgantara di negara kita. Untuk melakukan olahraga terjun payung
diperlukan payung atau parasut. Harga sebuah parasut bisa mencapai lima juta rupiah. Untuk
terjun dari udara diperlukan pesawat terbang yang menerbangkan para penerjun ke ketinggian.
Penerbangan pesawat udara ini memerlukan biaya yang mahal. Walaupun tidak semahal
olahraga terjun payung, olahraga layang gantung juga memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Sebuah layang gantung berharga ratusan ribu rupiah. Bahkan, ada yang berharga di atas satu
juta rupiah.
10. Teks di atas mengandung argumen tentang ....
A. mahalnya olahraga dirgantara
B. usaha pengembangan olahraga dirgantara
C. tujuan olahraga dirgantara
D. biaya untuk menjadi seorang penerjun
E. perangkat yang digunakan untuk terjun payung
11. Konjungsi yang berfungsi memperjelas dalam cuplikan tersebut adalah ….
A. walaupun
B. bahkan
C. atau
D. juga
E. untuk
12. Tesis dinyatakan dalam kalimat .....
A. pertama				
B. kedua
C. keempat
D. kelima
E. ketujuh
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 13-14)
Memang sangatlah layak apabila peristiwa yang sungguh-sungguh luar biasa itu selalu
diperingati oleh kita pada era kekinian. Peringatan yang sejati tentu saja tidak sekadar baris
di lapangan terbuka, menengadah dan menghormati bendera, kemudian mengeja kembali teks
Sumpah Pemuda dengan suara lantang. Kegiatan upacara dan beragam kegiatan seremonial
lainnya belum bisa menandingi peristiwa yang sesungguhnya terjadi pada masa itu.
13. Kesimpulan cuplikan di atas adalah ....
A. peristiwa Sumpah Pemuda merupakan peristiwa yang sangat luar biasa
B. upacara tidak cukup dengan hanya menghormati bendera
C. tidak perlu lagi ada kegiatan seremonial di era sekarang
D. perlu ada perubahan dalam tata acara upacara bendera
E. teks Sumpah Pemuda tidak perlu dibacakan, tapi dilaksanakan

40

JENIS-JENIS TEKS

14. Fakta dalam cuplikan tersebut dinyatakan dalam kalimat ….
A. pertama
D. kesatu dan kedua
B. kedua
E. kedua dan ketiga
C. ketiga
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 15-16)
Bahasa, seni, dan hasil-hasil budaya dari bangsanya sendiri dianggap kolot, ketinggalan zaman.
Bahkan, anugerah langsung dari Tuhan pun sering kali dicampakkan karena dianggap tidak
ideal. Kulit sawo matang sebagai ciri khas lain dari bangsa ini harus memutih atau kuning
langsat. Hidung harus mancung, warna mata biru, rambut harus pirang atau kriwil-kriwil.
15. Konjungsi bahkan dalam cuplikan di atas bermakna ….
A. menambahkan
D. melanjutkan
B. mempertentangkan
E. menegasikan
C. membandingkan
16. Argumentasi dinyatakan dalam kalimat ….
A. kesatu dan kedua
B. kesatu dan ketiga
C. kedua dan ketiga
D. kesatu
E. ketiga
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 17-18)
Seorang remaja berinisial AAL, gara-gara mencuri sandal, ia harus dimejahijaukan, kemudian
divonis bersalah. Masyarakat memandang bahwa aparat penegak hukum sudah keterlaluan,
berlaku sistem tebang pilih. Kasus hukum yang ecek-ecek diperkarakan, sementara masih
banyak kejahatan serius yang dipandang sebelah mata. Koruptor yang menggasak uang
negara miliaran, bahkan triliunan rupiah, dibiarkan melenggang bebas, tidak diotak-atik, tanpa
tersentuh hukum.
17. Cuplikan tersebut bertopik tentang ….
A. ketidakadilan hukum
B. kriminalitas di masyarakat
C. aparat penegak hukum yang korup
D. kondisi peradilan di Indonesia
E. separuh remaja yang berbuat kriminal
18. Argumentasi dalam cuplikan di atas dinyatakan dalam kalimat ….
A. pertama dan kedua
B. kedua dan ketiga
C. ketiga dan keempat
D. kedua dan keempat
E. pertama dan ketiga
Eksposisi
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(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 19-20)
(1) Banyak pejabat daerah, bahkan anggota dewan, tampak berlomba-lomba ingin menunjukkan
perhatian terhadap prestasi mereka. (2) Itulah hal yang diberitakan banyak media akhir-akhir
ini. (3) Namun, sayangnya sangat kurang pemberitaan yang menyoroti pola pendidikan yang
diterapkan di SMK tersebut selama ini. (4) Seberapa besar pula biaya yang dipungut sekolah
pada para siswanya? (5) Masyarakat tentunya sangat penasaran dengan semuanya itu. (6)
Penularan pola pendidikan yang berlaku di sana sangat penting agar terjadi penyebaran prestasi
dan kreativitas. (7) Kalau toh kurikulumnya sama, fasilitas dan kompetensi gurunya juga tidak
jauh berbeda, seharusnya prestasi seperti itu muncul juga dari sekolah-sekolah menengah atas
(SLTA) lainnya.
19. Pernyataan yang bersifat persuasif dalam cuplikan tersebut dinyatakan dalam kalimat
bernomor ….
A. (1), (2)
D. (4), (5)			
B. (2), (3)
E. (6), (7)
C. (3), (4)		
20. Konjungsi pertentangan dinyatakan dalam kalimat bernomor ….
A. (1)
D. (5)
B. (2)
E. (7)
C. (3)					
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III

Laporan Hasil Observasi

A Pengertian
Perhatikanlah teks berikut.
Alunan nada yang membentuk harmonisasi lagu menggema di halaman kampus Universitas
Padjadjaran Jln. Dipati Ukur Bandung, Senin (27/8) siang. Lebih dari sepuluh ribu pasang
tangan memainkan alat musik tradisional angklung dan memanjakan ribuan pasang telinga
yang mendengarnya. Ribuan mahasiswa baru dan ”civitas academica” Unpad memainkan alat
musik tradisional angklung. Mereka begitu kompak. Permainan mereka begitu memukau para
penonton. Acara yang merupakan rangkaian acara Dies Natalis ke-50 Unpad itu membuat
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik ikut terpukau.
(www.angklung-web-institute.com)
Teks di atas merupakan contoh laporan hasil observasi karena teks tersebut mengemukakan
fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Dengan teks tersebut, pembaca memperoleh
sejumlah pengetahuan ataupun wawasan, bukan hasil imajinasi.
Perhatikanlah teks di bawah ini!
Sekitar dua ratus pelajar SMA, SMK, dan sederajat, berkumpul di depan kantor PDAM
Bandung, Jalan Badaksinga, Minggu (12/8). Setelah melakukan beberapa persiapan, kelompok
pelajar ini melakukan pawai melewati Taman Cikapayang, menyusuri Jalan Ir. H. Juanda,
menuju Bandung Indah Plaza (BIP).
Rombongan ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Paling depan, deretan siswi-siswi
imut. Mereka asyik memainkan mayoret, melakukan koreografi menggunakan benderanya
masing-masing. Kelompok mayoret ini diikuti dengan marching band, disusul dengan
sejumlah pelajar yang menempeli tubuh mereka dengan papan yang bertuliskan hak-hak
yang patut dituntut remaja. Rombongan diakhiri dengan sekelompok pelajar yang berbaris di
dalam “selimut” berbentuk spanduk yang diisi petisi berupa tanda tangan pelajar dari sejumlah
sekolah di Bandung.
Informasi yang Anda dapatkan setelah membaca teks di atas, yakni pelaksanaan karnaval
yang dilakukan oleh ratusan pelajar. Karena sifatnya yang informatif, paragraf-paragraf di atas
diklasifikasikan ke dalam jenis laporan. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik laporan, yakni
teks yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau informasi yang sejelas-jelasnya kepada
pembaca.
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Karakterstik lainnya dari suatu laporan adalah dipenuhinya teks itu dengan fakta. Perhatikan
paragraf pertama pada teks di atas. Setiap kalimat dalam paragraf tersebut berupa fakta.
1. Sekitar dua ratus pelajar SMA, SMK, dan sederajat, berkumpul di depan kantor PDAM
Bandung, Jalan Badaksinga, Minggu (12/8). (fakta)
2. Setelah melakukan beberapa persiapan, kelompok pelajar ini melakukan pawai melewati
Taman Cikapayang, menyusuri Jalan Ir. H. Juanda, menuju Bandung Indah Plaza (BIP).
(fakta)
Berdasarkan contoh-contoh di atas, laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri sebagai
berikut.
1. Menyajikan fakta-fakta tentang keadaan peristiwa, tempat, benda, atau orang. Misalnya,
contoh 1 menggambarkan keadaan peristiwa dan contoh 2 keadaan tempat.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan kepada pembacanya.
Fakta-fakta dari hasil observasi akan lebih jelas dan menarik apabila disertai dengan gambar
yang berupa tabel, grafik, atau bagan. Ketiga jenis gambar grafis itu juga mudah kita jumpai
dalam bacaan-bacaan, bukan? Tabel, grafik, dan bagan di dalam suatu laporan juga berfungsi
untuk membantu memperjelas fakta di samping menjadikan suatu laporan itu lebih menarik.
Seperti halnya tabel, kehadiran grafik dalam suatu laporan berfungsi untuk memvisualisasikan
fakta-fakta sehingga lebih jelas dan mudah dipahami. Dengan pemanfaatan grafik, pembaca akan
lebih mudah memahami laporan yang dimaksud oleh penulisnya.

B

Fungsi, Struktur, dan Kaidah Teks Laporan Observasi

1. Fungsi Teks Laporan Observasi
Teks laporan observasi tergolong ke dalam jenis teks faktual.Teks tersebut bertujuan
memaparkan informasi atau fakta-fakta mengenai suatu objek tertentu. Objek yang dimaksud
bisa keadaan alam, perilaku sosial, kondisi budaya, benda, dan sejenisnya. Cara pengumpulan
faktanya dapat dilakukan dengan pengamatan biasa, wawancara, ataupun penelitian lapangan
dan laboratorium secara intensif. Dengan cara tersebut, suatu objek dapat digambarkan
dengan kata-kata secara jelas. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh gambaran
umum tentang suatu objek, baik itu berupa suasana alam, pelaksanaan suatu kegiatan,
keberadaan organisasi, ataupun yang lainnya.Wujud teksnya dapat berupa artikel, makalah,
ataupun laporan penelitian.
Contoh laporan observasi dapat disajikan dalam bentuk populer. Pilihan kata dalam
bentuk populer cenderung subjektif dan banyak kata konotatif di dalamnya. Selain itu, sebuah
laporan observasi dapat disajikan pula secara formal atau bergaya karya tulis ilmiah. Katakata yang digunakan dalam bentuk formal bersifat lugas (denotatif). Baik yang berbentuk
formal ataupun populer, secara umum teks laporan observasi bertujuan untuk menyampaikan
fakta dengan sejelas-jelasnya.
Adapun dalam posisinya sebagai suatu laporan, baik yang menjelaskan kegiatan,
perjalanan, penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan sejenisnya, teks tersebut
berfungsi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang dilaksanakan
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penulisnya. Dengan laporan tersebut, penulis harus memaparkan berbagai hal yang telah
dilakukan. Demikian halnya dengan laporan hasil observasi, penulis harus menjelaskan
kegiatan-kegiatan penting yang telah dilakukan selama melakukan observasi atas objek
tertentu beserta hasil-hasilnya.
Langkah-langkah kegiatan observasi dan hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk
laporan. Tujuannya agar kegiatan yang telah dilakukan dapat diketahui secara jelas oleh
pihak yang memberi tugas atau yang berkepentingan. Melalui laporan observasi kondisi
nyata tentang objek yang diobservasi dapat dipahami secara jelas dan terperinci.
Misalnya, objek yang diobservasi itu tentang kebiasaan masyarakat tertentu dalam
merayakan upacara pernikahan. Fakta-fakta penting dalam upacara itu dapat disajikan dengan
lengkap karena disertai dengan foto-foto, gambar-gambar grafis, dan berbagai informasi
lainnya. Dengan paparan-paparan yang tersaji dalam laporan itu, kita dapat mengetahui dan
memahami tata cara pernikahan masyarakat itu secara terperinci, mulai dari awal hingga
upacara berakhir.
Perhatikan teks berikut.
Ribuan orang menyaksikan upacara adat tradisional Grebek (sesaji) dari Keraton
Kesultanan Yogyakarta, yang berlangsung di alun-alun utara keraton itu, Senin (17/12)
lalu.
Upacara adat tradisional Grebek yang diadakan setahun sekali, yakni pada Lebaran
atau Lebaran hari kedua, berlangsung sekitar 40 menit, sejak pukul 09.50 WIB hingga
pukul 10.30 WIB. Berbagai uborampe (barang) dan udik-udik (sesaji), berupa jenis
sayuran, buah-buahan, dan makanan tradisional yang ditata dan disusun seperti bentuk
gunung, dikirab oleh para prajurit abdi dalem Keraton Yogyakarta dengan rute dari dalam
keraton (Pagelaran).
Pada saat dibawa keluar dari dalam Keraton Yogyakarta, dikirabkan di alun-alun utara
keraton tersebut dan dibawa ke Pengulon atau salah satu gedung yang berada di sebelah
Masjid Besar keraton itu, gunungan (sesaji berbentuk gunung) menjadi tontonan menarik
ribuan penonton. Sesampainya di Pengulon, sesaji antara lain apel, jeruk, kacang panjang,
telur rebus, dan jadah (makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan) itu didoakan
oleh para abdi dalem terlebih dahulu, baru selanjutnya diperebutkan oleh para warga yang
menonton.
Sebagian warga mempunyai keyakinan bahwa sesaji itu bisa mendatangkan berkah
atau keselamatan dan berbagai hal yang positif bagi orang yang memilikinya. Penonton
upacara adat tradisional tersebut tidak hanya datang dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ada juga yang berasal dari luar provinsi Yogyakarta, seperti dari Solo (Jateng). Bahkan,
sebagian kecil adalah wisatawan mancanegara.
(Sumber: Suara Karya Online dengan beberapa penyesuaian).

Teks di atas melaporkan prosesi upacara Grebek di Keraton Kesultanan Yogyakarta.
Laporan itu tentu saja bermanfaat bagi banyak pihak, termasuk warga masyarakat pada umumnya.
Dengan membaca teks tersebut, kita mengetahui secara jelas tentang tata pelaksanaan upacara
Grebek yang biasa dilaksanakan di Keraton Kesultanan Yogyakarta, termasuk sikap warga
atas pelaksanaan upacara tersebut, misalnya, ingin menyaksikan langsung upacara itu pada
suatu kesempatan. Mungkin pula muncul sikap kecintaan terhadap budaya bangsa sendiri
dan keinginan untuk melestarikannya.
Laporan Hasil Observasi
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2. Struktur Teks Laporan Hasil Observasi
Struktur laporan observasi dapat disajikan secara populer dan ilmiah. Kedua bentuk
laporan tersebut kelengkapan bagian yang berbeda. Laporan populer memiliki bagian-bagian
yang lebih fleksibel, tetapi bagiannya tidak lengkap. Hal itu sebagaimana yang tampak pada
artikel dalam surat kabar atau majalah. Sementara itu, laporan ilmiah memiliki bagian lebih
lengkap dan sistematika yang teratur.
Laporan hasil observasi pada umumnya disajikan dalam bentuk karya tulis atau yang
lazim disebut dengan makalah. Adapun yang dimaksud dengan makalah adalah karya tulis
yang membahas suatu persoalan dengan pemecahan masalah berdasarkan hasil membaca
atau hasil pengamatan lapangan. Makalah biasanya disusun untuk diskusi-diskusi resmi,
seperti simposium, seminar, atau lokakarya. Makalah sering pula disebut paper, yakni tugas
tertulis pada suatu mata pelajaran yang penyusunannya bisa berupa hasil kajian hasil obervasi
lapangan.
Makalah disajikan dalam bagian-bagian sebagai berikut.
a. Pendahuluan
Bagian ini menguraikan masalah yang akan dibahas meliputi, latar belakang masalah,
perumusan masalah, prosedur pemecahan masalah, dan sistematika pembahasan.
b. Pembahasan
Bagian ini memuat uraian tentang hasil kajian penulis dalam mengembangkan
jawaban terhadap masalah yang dirumuskan. Pembahasan masalah dilengkapi dengan
data lapangan (hasil observasi) serta pendapat-pendapat penulis itu sendiri. Bagian ini
boleh saja disusun lebih dari satu bagian.
c. Kesimpulan
Kesimpulan adalah pemaknaan kembali terhadap uraian yang telah dibuatnya pada
bagian pembahasan. Bagian ini merupakan hasil pemaknaan kembali pembahasan,
bukan ringkasan isi. Dalam mengambil kesimpulan tersebut penulis harus mengacu pada
permasalahan yang diajukan dalam bagian pendahuluan.

Struktur Teks
Laporan Observasi

Adapun sebagai suatu teks pada umumnya, terlepas bentuknya berupa makalah ataupun
artikel populer, struktur laporan observasi dibentuk oleh bagian-bagian berikut: definisi
umum, deskripsi per bagian, dan deskripsi kegunaan.
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Definisi Umum

Bagian I

Deskripsi per bagian

Bagian II

Deskripsi kegunaan

Bagian III, dst.

a.

Definisi umum, menjelaskan objek yang diobservasi, baik itu tentang karakteristik,
keberadaan, kebiasaan, pengelompokan, dan berbagai aspek lainnya.
Contoh:
Makhluk di muka bumi ini dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaannya,
baik itu berdasarkan kehidupannya, kebiasaan, dan karakteristik umum lainnya.

b.

Deskripsi per bagian, menjelaskan aspek-aspek tertentu dari objek yang diobservasi.
Contoh:
Semua makhluk di dunia ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu
benda hidup dan benda mati. Yang pertama sering disebut makhluk hidup dan yang
kedua disebut benda mati. Benda hidup mempunyai ciri-ciri umum, seperti bergerak,
bernapas, tumbuh, dan mempunyai keturunan. Benda hidup juga membutuhkan
makanan. Benda mati dibedakan dari benda hidup karena benda mati tidak mempunyai
ciri-ciri umum tersebut. Kera, tumbuh-tumbuhan, ikan, dan bunga adalah contoh benda
hidup. Sementara itu, kaca, air, plastik, baja, dan oksigen adalah contoh benda mati.

c.

Deskripsi manfaat, menjelaskan kegunaan dari paparan tema yang dinyatakan sebelumnya.
Dengan adanya pengelompokan tersebut, kita menjadi mudah dalam mempelajari
makhluk-makhluk itu, termasuk dalam memanfaatkannya.
Berikut contoh analisis lainnya.

Teks
Ragam Cara Berbagi, Peduli Korban Banjir

Struktur
Judul

Musibah banjir di Jakarta sudah merupakan musibah tahunan. Definisi umum berupa
Musibah tersebut bukan semata melumpuhkan akses transportasi penjelasan tentang kon
yang kemudian membatasi aktivitas warga dan merugikan disi banjir di Jakarta
berbagai pihak. Banjir telah memakan banyak korban, jumlah
pengungsi pun terus bertambah di sejumlah titik banjir di Jakarta
hingga Bekasi. Berbagai pihak pun mulai mengulurkan tangan
untuk memberikan bantuan dan menunjukkan kepedulian. Dari
bantuan komunitas, yayasan, organisasi internasional, relawan,
hingga situs belanja online juga turun tangan.
Sementara itu, organisasi kemanusiaan internasional yang
fokus pada pemenuhan hak anak, Plan Indonesia berkoordinasi
dengan BNPB untuk menyalurkan bantuan nonpangan.Pada 18
Januari 2013, Plan Indonesia mendistribusikan paket bantuan non
pangan untuk 2668 warga yang tinggal di tenda-tenda darurat,
tepatnya di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.
“Berdasarkan pantauan tim tanggap darurat Plan Indonesia,
kondisi kesehatan anak-anak di Rawa Buaya mulai terganggu.
Sedikitnya terdapat 100 kasus diare dan saluran pernapasan, yang
dilaporkan ke petugas kesehatan setiap hari, sejak Rabu lalu.Plan
berharap anak-anak di lokasi pengungsian mendapatkan prioritas
bantuan,” kata Country Director Plan Indonesia, Peter La Raus,
dalam siaran persnya.

Deskripsi bagian, yaitu
tentang peran Plan
Indonesia, sebagai salah
satu organisasi kema
nusiaan internasional
dalam membantu masa
lah banjir di Jakarta
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Bantuan nonpangan ini berupa selimut, perlengkapan sanitasi
dan kebersihan. Tak hanya di Cengkareng, bantuan ini juga akan
didistribusikan di Kampung Melayu dan Bendungan Hilir.
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Tak hanya Plan yang cepat tanggap dengan kondisi korban
banjir di pengungsian.Yayasan Lampu Hati berkolaborasi dengan
Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU, Relawan UI dan Tower
Bersama Infrastruktur Grup juga bergerak bersama melakukan
evakuasi, mendistribusikan bantuan, termasuk mendirikan posko
bantuan dan kesehatan.
Posko bantuan didirikan untuk membantu para pengungsi
dengan menyediakan berbagai kebutuhan seperti air mineral,
nasi bungkus, mie instan, biskuit, bubur bayi, susu, teh, diaper,
selimut hingga pembalut wanita.
“Yayasan Lampu Hati bergerak sangat cepat melihat kondisi
ini. Kami berkoordinasi dengan tim relawan UI untuk segera
melakukan evakuasi bekerja sama dengan tim PKPU. Dengan
kekuatan sosial media kami melakukan broadcast message
menggunakan berbagai platform. Tujuannya untuk mendapat
dukungan dari teman-teman, sahabat, kerabat dan masyarakat
banyak untuk membantu semampunya. Alhamdulillah, berbagai
respons dan bantuan kami peroleh dengan cepat juga,“ ujar Vinna
Novetri pendiri sekaligus Ketua Yayasan Lampu Hati. Kegiatan
evakuasi dan memberikan bantuan akan terus dilakukan sampai
kondisi banjir sudah membaik dan masyarakat sudah kembali ke
tempat tinggal masing-masing. Selanjutnya, Lampu Hati berharap
tindak lanjut dan upaya Pemerintah mengatasi banjir dilakukan
dengan berbagai proyek nyata.

Deskripsi bagian, yaitu
tentang peran Yayasan
Lampu Hati dalam mem
bantu masalah banjir di
Jakarta.

Berbagai pihak tergerak untuk menjadi relawan memberikan
bantuan secara mandiri dengan tetap berkoordinasi agar bantuan
tepat sasaran. Inilah yang juga dilakukan relawan jurnalis fashionlifestyle, yang menggalang dana melalui broadcast message.
Dalam 24 jam, sejumlah bantuan terkumpul, baik pakaian,
keperluan anak hingga dewasa, juga nasi bungkus. Dengan
mendapatkan bantuan dari marinir untuk modal transportasi
dan pengamanan, bantuan berhasil didistribusikan di sejumlah
kawasan, seperti kawasan Lapangan Ros Tebet, pemukiman
Kampung Arus Cawang, juga kawasan Pesing, Grogol pada
Sabtu, 19 Januari 2013.

Deskripsi bagian, yaitu
tentang peran pihak
lainnya dalam mem
bantu masalah banjir di
Jakarta.

Anda pun bisa bertindak nyata untuk meringankan beban korban
banjir. Dengan menyalurkan bantuan sesuai kemampuan, melalui
berbagai wadah yang berkoordinasi dengan berbagai posko agar
bantuan bisa tepat sasaran. (Kompas)

Deskripsi manfaat,
yaitu tentang pengaruh
positif dari adanya
bantuan-bantuan bagi
korban banjir.
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3. Kaidah Teks Laporan Observasi
Laporan observasi yang bersifat populer tampak pada kata-katanya yang subjektif.
Banyak kata konotatif di dalamnya. Adapun laporan observasi yang bersifat ilmiah tampak
pada kata-katanya yang lugas dan baku. Laporan ilmiah mengutamakan kejelasan dan
keakuratan fakta. Oleh karena itu, laporan tersebut sering dilengkapi dengan gambar-gambar
grafis, seperti tabel, grafik, dan bagan.
Perhatikan contoh berikut.
Bencana yang Terjadi di Desa Sagalaherang
Tahun 2010-2012
Jenis Bencana
1. Tanah longsor
2. Banjir bandang
3. Kebakaran

2010
12
4
8

2011
11
5
9

2012
9
7
12

Tabel di atas menjelaskan laporan hasil obervasi tentang peristiwa bencana yang
didengar dan disaksikan oleh Pak Gani selama ia tinggal di Desa Sagalaherang. Berdasarkan
hasil pengamatan lapangannya, ia kemudian menuangkannya ke dalam catatan seperti yang
tampak pada tabel di atas. Dengan sajian tabel itulah, fakta-fakta yang diperoleh Pak Gani
menjadi lebih jelas dan mudah dipahami pembacanya.
Selain dalam bentuk tabel, fakta-fakta atau data seperti itu dapat pula diungkapkan dalam
bentuk grafik atau bagan.

Gambar
Jumlah Bencana Alam di Kota Salakadangda Tahun 2010-2012

Seperti halnya tabel, kehadiran grafik dalam suatu laporan berfungsi untuk memvisuali
sasikan fakta-fakta sehingga lebih jelas dan mudah dipahami. Melalui grafik, pembaca sangat
mudah memahami laporan yang hendak disampaikan oleh penulisnya.
Adapun kaidah teks laporan observasi berdasarkan kebahasaannya adalah sebagai berikut.
a. Banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama
pemaparannya. Benda-benda yang dimaksud bisa berupa gunung, sungai, keadaan
penduduk, peristiwa banjir, bencana alam, dan peristiwa budaya.
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b.

Banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan
suatu benda, binatang, manusia, atau peristiwa.
Contoh:
Musibah banjir di Jakarta bukan semata melumpuhkan akses transportasi yang
kemudian membatasi aktivitas warga dan merugikan berbagai pihak. Banjir telah
memakan banyak korban, jumlah pengungsi pun terus bertambah di sejumlah titik
banjir di Jakarta hingga Bekasi. Berbagai pihak pun mulai mengulurkan tangan untuk
memberikan bantuan dan menunjukkan kepedulian. Dari bantuan komunitas, yayasan,
organisasi internasional, relawan, hingga situs belanja online juga turun tangan.

c.

d.

e.
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Banyak menggunakan kopula, yakni kata adalah, merupakan, yaitu. Kata-kata itu
digunakan dalam menjelaskan pengertian atau konsep.
Contoh:
1) Darah adalah cairan merah yang kental. Terdapat sekitar 3,5 liter darah pada ratarata tubuh manusia dan dapat digolongkan menjadi golongan A, B, O, dan AB.
2) Terdapat tiga jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah
arteri adalah pembuluh darah yang lebar. Pembuluh darah jenis ini menyalurkan
darah ke seluruh bagian tubuh. Darah pada pembuluh arteri berwarna merah cerah
dan mengandung oksigen. Pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang
sempit. Pembuluh darah jenis ini memiliki dinding yang tipis dan tidak elastis.
Adapun pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil.
3) Jantung adalah organ yang berbentuk seperti kerucut. Jantung terletak di tengah
dada bagian dalam. Jantung merupakan organ yang tebal, berotot, dan mempunyai
empat bilik. Rata-rata jantung mempunyai ukuran panjang kira-kira 13 cm, lebar 9
cm, dan tebal 6 cm. Berat jantung sekitar 300 gram.
Banyak menggunakan kata yang menyatakan pengelompokan, perbedaan, atau
persamaan.
Contoh:
1) Semua benda di dunia ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu benda
hidup dan benda mati.
2) Benda mati dibedakan dari benda hidup karena benda mati tidak mempunyai ciriciri umum tersebut.
3) Harimau (Panthera tigris) digolongkan ke dalam mamalia, yaitu binatang yang
menyusui.
Banyak menggunakan kata yang menggambarkan sifat atau perilaku benda, orang, atau
suatu keadaan. Ini berkaitan dengan kepentingan di dalam memaparkan suatu objek
dengan sejelas-jelasnya.
Contoh:
1) Sekitar dua ratus pelajar SMA, SMK, dan sederajat, berkumpul....
2) Kelompok pelajar ini melakukan pawai...
3) Rombongan ini terbagi....
4) Mereka asyik memainkan....
5) ... sekelompok pelajar yang berbaris
6) di dalam “selimut” berbentuk spanduk....
7) ... yang diisi petisi berupa tanda tangan pelajar dari sejumlah sekolah di Bandung.
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Contoh lainnya.
Tumbuh-tumbuhan tidak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Tumbuhtumbuhan tidak mempunyai otak, jantung, paru-paru, dan darah, tetapi hidup. Selain
itu, tumbuh-tumbuhan dapat melakukan sesuatu yang sangat penting yang tidak dapat
dilakukan oleh binatang. Tumbuh-tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri,
sedangkan binatang tidak. Rumput, gandum, dan tanaman keras adalah jenis tumbuhtumbuhan. Namun, tidak semua tumbuh-tumbuhan mempunyai bunga. Oleh karena
itu, tumbuh-tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tumbuh-tumbuhan berbunga
dan tumbuh-tumbuhan tidak berbunga. Mawar, jagung, dan tanaman buah mempunyai
bunga, tetapi jamur, lumut, dan pakis tidak.

f.

Dalam contoh di atas, pemaparan tumbuhan didahului oleh penggunaan kata
mempunyai. Di samping itu, dapat pula digambarkan langsung oleh penggunaan katakata yang menyatakan keadaan, seperti bergerak, melakukan, menghasilkan, berbunga,
dan sejenisnya.
Banyak menggunakan kata-kata teknis (istilah ilmiah) berkaitan dengan tema (isi) teks.
Hal ini terkait dengan sifat laporan itu sendiri yang pada umumnya merupakan teks yang
bersifat keilmuan.
Contoh:
Binatang dapat dibagi menjadi vertebrata dan invertebrata. Makhluk vertebrata
mempunyai tulang belakang yang meliputi manusia, burung, anjing, katak, dan lainlain. Sementara invertebrata tidak mempunyai tulang belakang yang meliputi uburubur, kupu-kupu, dan laba-laba. Terdapat lima kelompok vertebrata, yaitu mamalia,
burung, amfibi, reptilia, dan ikan.

g.

Istilah vertebrata, invertebrata, dan yang lainnya merupakan kata-kata teknis bidang
biologi. Kata-kata itu muncul terkait dengan tema teks yang berkenaan dengan masalah
ilmu hayat.
Banyak melesapkan kata yang mengatasnamakan penulis (bersifat impersonal). Katakata saya, kami, penulis, dan peneliti sering dihilangkan dengan digantikan oleh bentuk
kalimat pasif.
Contoh:
Personal
1) Di Indonesia, saya menemukan
harimau di hutan dan hutan bakau di
Pulau Sumatra dan Jawa.
2) Yang pertama kami sering menye
butnya makhluk hidup dan yang kedua
kami menyebutnya makhluk mati.
3) Semua benda di dunia ini dapat penulis
klasifikasi menjadi dua kelompok,
yaitu benda hidup dan benda mati.

Impersonal
Di Indonesia harimau dapat ditemukan di
hutan dan hutan bakau di Pulau Sumatra
dan Jawa.
Yang pertama sering disebut makhluk hidup
dan yang kedua disebut makhluk mati.
Semua benda di dunia ini dapat diklasifikasi
kan menjadi dua kelompok, yaitu benda
hidup dan benda mati.
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C

Perbandingan Teks Laporan Observasi

1. Teks Laporan Observasi dengan Teks Eksposisi
Teks laporan observasi tergolong ke dalam genre faktual, seperti halnya teks prosedur,
eksposisi, eksplanasi, dan negosiasi. Namun, dari segi fungsi teks tersebut dapat dikelompok
kan ke dalam teks paparan, yakni teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu topik tertentu
dengan sejelas-jelasnya. Untuk itulah, teks tersebut sering kali menggunakan media-media
grafis, seperti tabel, grafik, dan bagan.
Perhatikanlah kedua cuplikan teks di bawah ini.
Teks 1
Sekitar dua ratus pelajar SMA, SMK, dan
sederajat, berkumpul di depan kantor PDAM
Bandung, Jalan Badaksinga, Minggu (12/8).
Setelah melakukan beberapa persiapan,
kelompok pelajar ini melakukan pawai
melewati Taman Cikapayang, menyusuri
Jalan Ir. H. Juanda, menuju Bandung Indah
Plaza (BIP) (Pikiran Rakyat).

Teks 2
Aduh, hari ini aku harus belajar untuk ujian
matematika untuk besok. Pulang sekolah
ada janji mau kerja kelompok biologi. Tugas
prakarya bahasa Indonesia belum selesai
lagi. Bagaimana nih?
Kalau kamu sering mengalami hal seperti
itu, hati-hati lho... Mungkin kamu punya
kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Kalau
semua pekerjaan harus dikerjakan dalam
waktu yang bersamaan, kamu akan kehabisan
napas. Waktu terasa sempit, dan pekerjaan
yang dilakukan pun hasilnya tidak akan
optimal. (Ridho Muhammad Zulkarnaen)

Teks yang telah Anda baca memiliki karakter yang berbeda. Teks yang pertama
menyajikan fakta-fakta tentang adanya suatu peristiwa atapun kejadian. Sementara itu, teks
yang kedua berisi pendapat-pendapat ataupun saran-saran. Teks yang pertama itulah yang
dikategorikan sebagai teks laporan observasi. Dikatakan demikian karena di dalamnya tersaji
sejumlah fakta yang diperoleh melalui hasil pengamatan. Dengan contoh tersebut dapat
disimpulkan bahwa teks yang berupa laporan berisikan sejumlah fakta. Sementara itu, teks
yang di luar kategori tersebut wujudnya bukan fakta, melainkan hanya berupa pendapatpendapat atau saran-saran; mungkin pula berupa imajinasi atau sesuatu yang lain. Cuplikan
tersebut merupakan bagian dari teks eksposisi.
Pemilihan kata merupakan syarat lain yang harus diperhatikan dalam suatu penyajian
laporan. Kata-kata dalam laporan berbeda dengan yang ada pada teks lainnya, misalnya
anekdot. Laporan mensyaratkan penggunaan kata yang berbeda dengan yang biasa digunakan
dalam karya sastra ataupun kata-kata sehari-hari. Kata-kata dalam suatu laporan harus lugas
dan terbebas dari makna kias.
1. Makna lugas atau makna denotatif adalah makna yang tidak mengalami perubahan
ataupun penambahan. Makna itu sesuai dengan konsep asalnya. Lugas dalam hal ini
disebut juga ‘makna asal’. Makna inilah yang harus digunakan dalam karya ilmiah.
Misalnya, apabila digunakan kata panas, maka makna panasi dalam karangan ilmiah
harus berarti ‘suhu’ dan tidak boleh bermakna yang lainnya.
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2.

Makna kias atau makna konotasi adalah makna yang berdasarkan perasaan atau pikiran
seseorang. Makna konotasi sebenarnya merupakan makna denotasi yang telah mengalami
penambahan. Berdasarkan perasaan atau pikirannya, seseorang melakukan penambahanpenambahan makna, baik itu yang berupa pengkiasan ataupun perbandingan dengan benda
atau hal lainnya. Misalnya, dalam makna kias, kata panas bisa bermakna lain-lain.
Contoh:
1) Setelah dia bicara, diskusi itu semakin panas.
2) Hatiku panas mendengar ocehan orang itu.
Makna kata panas dalam kedua kalimat di atas tidak berarti ‘suhu’, melainkan ‘marah’
atau emosi.

Suatu laporan harus menghindari penggunaan kata-kata bermakna konotasi. Kata-kata
yang digunakan dalam laporan bersifat apa adanya. Kata-kata yang digunakan dalam laporan
diupayakan memiliki maksud yang jelas. Oleh karena itulah, dalam suatu laporan banyak
dijumpai definisi, untuk menjelaskan suatu kata atau konsep agar diperoleh keajegan makna
dan dapat terhindari dari kesimpangsiuran maksud antara penulis dengan pembacanya.
1.
2.
3.

Jenis Teks
Laporan observasi
Karya sastra
Anekdot

Ragam Bahasa
Lugas, baku
Bahasa sastra, konotatif, ada rekayasa.
Bahasa sehari-hari

Penulisan laporan tidak bisa lepas dari penggunaan istilah, baik itu istilah yang
berhubungan dengan kegiatan observasi maupun dalam bidang penulisan laporan itu
sendiri. Dalam kaitannya dengan kegiatan observasi, akan muncul istilah-istilah seperti
metodologi, populasi, sampel, asumsi, dan sebagainya. Apabila bidang pembahasannya
tentang kependudukan, akan muncul istilah-istilah seperti natalitas, mortalitas, migrasi,
dan angka pengangguran. Sementara itu, apabila pembahasan atau hal yang diobservasi itu
berkenaan dengan bidang pendidikan, muncullah istilah siswa, kurikulum, pembelajaran, dan
sejenisnya. Dalam bidang ilmu hayat, digunakan kata-kata seperti vertebrata, invertebrata,
mamalia, atau proses oksidasi.
Perhatikan cuplikan teks berikut!
Semangat kerja keras dan disiplin yang tinggi harus dipupuk terus menerus. Untuk itu,
diperlukan kemampuan organisasi untuk membangkitkan suatu mekanisme pemantauan
atau pengawasan terhadap perilaku bawahan sehari-hari. Pada batas tertentu, sebagai
tindak lanjut pengawasan preventif secara dini dapat diterapkan secara konsisten peraturanperaturan disiplin pegawai. Dengan disiplin yang tinggi, segala persoalan dapat teratasi.
Cuplikan teks di atas pun lebih banyak mengemukakan pendapat. Teks tersebut
mengemukakan pentingnya semangat kerja keras dan disiplin dari seorang pegawai.Untuk
menyatakan pendapatnya itu, penulis mengemukakan alasan-alasan, contoh-contoh, dan
fakta-fakta. Dalam teks di atas, penulis mengemukakan alasan, yakni dinyatakan pada bagian
terakhir: “Dengan disiplin yang tinggi, segala persoalan dapat teratasi.” Alasan, contoh,
ataupun fakta-fakta itu digunakan penulis untuk meyakinkan pembaca bahwa pendapat yang
dikemukakannya itu benar.
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Dengan demikian, walaupun memiliki banyak kesamaan bentuk dengan laporan observasi,
teks di atas lebih tepat disebut sebagai bagian dari teks eksposisi yang berbentuk esai. Di
dalam eksposisi, terdapat sejumlah pendapat ataupun argumen di samping fakta-fakta. Dalam
hal inilah ada kesamaan antara eksposisi dengan laporan observasi. Kedua jenis teks tersebut
sama-sama memerlukan fakta. Hanya saja dalam artikel, fakta fungsinya sebagai sarana untuk
meyakinkan pembaca akan suatu pendapat. Sementara itu, dalam laporan observasi, fakta
memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk memperjelas hasil pengamatan itu sendiri.
Berikut contoh cuplikan esai lainnya.
Figur dokter Puskesmas bukanlah figur dokter rumah sakit. Mereka dokter lapangan yang
menyisihkan dua pertiga jam kerjanya bukan di kamar praktik. Mereka harus menyatu
dengan masyarakat, memberi penyuluhan, dan motivasi tentang hidup sehat, bahkan
sebagai sumber gagasan dan gerakan sosial masyarakat. Dokter Puskesmas juga harus
dapat bertindak sebagai manajer sekaligus sebagai klinisi.
Paragraf tersebut tidak tergolong ke dalam bagian dari laporan karena di dalamnya
lebih banyak mengandung pendapat. Penulis bertujuan meyakinkan pembacanya bahwa
figur dokter Puskesmas tidak sama dengan figur dokter rumah sakit. Untuk itu, kemudian ia
mengemukakan sejumlah pernyataan lainnya yang bisa meyakinkan pendapat sebelumnya
Hanya saja di dalam paragraf tersebut tidak ada alasan, contoh, ataupun fakta-fakta.
Untuk lebih jelasnya mengenai persamaan dan perbedaan laporan observasi dengan
eksposisi (esai) adalah sebagai berikut.

a. Persamaan
1) Teks eksposisi dan laporan observasi sama-sama menjelaskan suatu tema,
permasalahan, atau kondisi tertentu.
2) Teks eksposisi dan laporan observasi sama-sama memerlukan fakta yang diperkuat
atau diperjelas dengan angka, peta, grafik, diagram, gambar, dan lain-lainnya.
3) Teks eksposisi dan laporan observasi sama-sama memerlukan analisis dan sintesis
dalam pembahasannya.
4) Teks eksposisi dan laporan observasi sama-sama memerlukan pengamatan, sikap,
dan keyakinan.

b. Perbedaan
1) Tujuan laporan observasi hanya menjelaskan dan menerangkan sehingga pembaca
memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya. Teks eksposisi pada umumnya
bertujuan untuk memengaruhi pembaca sehingga pembaca menyetujui bahwa
pendapat, sikap, dan keyakinan penulis itu benar.
2) Laporan observasi menggunakan contoh, grafik, dan lain-lainnya untuk menjelaskan
sesuatu yang kita kemukakan. Teks ekposisi memberi contoh, grafik, dan lainlainnya itu untuk membuktikan bahwa sesuatu yang kita kemukakan itu benar.
3) Penutup pada akhir laporan observasi menegaskan tentang manfaat dari sesuatu
yang telah diuraikan sebelumnya. Penutup pada akhir eksposisi berupa penegasan
ulang uraian sebelumnya.
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2. Teks Laporan Observasi dengan Teks Cerita dan Teks Nonfaktual
Lainnya
Perhatikanlah teks berikut.
Cerita rakyat Tengger ini bermula dari sepasang suami istri bernama Ki Umah dan
istri serta anaknya bernama Joko Tengger. Kehidupan mereka bertiga cukup tenteram.
Joko Tengger seorang pemuda yang baik hati, ramah dan suka menolong orang lain.
Pada suatu hari Joko Tengger disuruh menjual hasil ladang ayahnya ke kota. Kekuatan
badannya sungguh luar biasa, dia dapat membawa seluruh hasil panennya dengan selaras
batang cemara. Keistimewaan dan kekuatan badan Joko Tengger sampai terdengar pada Sri
Sultan di Kertasura. Raja memberi perintah memanggil Joko Tengger agar menghadap. Sri
Sultan ingin membuktikan kekuatan yang dimiliki Joko Tengger. Joko Tengger akhirnya
mengabdi di kerajaan Kertasura.
Pada suatu hari Sri Sultan bertanya kepada Joko Tengger, “Joko Tengger, senjata
apakah yang kau miliki?”
Joko Tengger berkata penuh hormat, “Ampun Sri Sultan, hamba tak memiliki senjata
apa pun karena orangtua hamba tak pernah mewariskan kepada hamba.”
Bersabdalah Sri Sultan, “Sayang sekali, engkau tak memiliki senjata, padahal senjata
itu perlu bagi dirimu sebagai seorang prajurit, Joko Tengger.”
Dengan sepintas membaca teks di atas, kita dengan mudah memperoleh gambaran
perbedaannya dengan laporan observasi. Perbedaan-perbedaan itu tampak pada banyak
hal, baik isi, struktur, dan kaidah bahasanya.Teks di atas tergolong ke dalam cerita ulang
(recount).
a. Isi teks tersebut tentang suatu cerita ulang yang bersifat imajinatif ataupun khayalan.
Hal itu berbeda dengan laporan observasi yang berangkat dari fakta, sesuatu yang benarbenar nyata. Keberadaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
b. Susunan teks itu berisi cerita atau rangkaian peristiwa. Secara umum, rangkaian cerita
ulang terdiri atas pengenalan situasi cerita (orientasi), pengungkapan peristiwa, menuju
pada konflik, puncak konflik (event), dan penyelesaian (reorientasi). Rangkaian cerita
rakyat dinyatakan dengan perilaku atau gerak-gerik tokoh. Di dalamnya ada pula
dialog. Adapun dalam suatu laporan observasi, peristiwa atau keadaan-keadaan itu
tidak dinyatakan dalam bentuk cerita, melainkan di dalam pernyataan-pernyataan lugas
dan gambar-gambar grafis. Laporan observasi tidak dibagi ke dalam lima tahapan itu,
melainkan terbagi ke dalam pola pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan.
c. Bahasa dalam cerita ulang menggunakan bahasa sehari-hari kecuali cerita yang berbentuk
biografi tokoh. Di dalam cerita ulang ada yang lugas dan konotatif, baku dan populer, yang
penggunaannya disesuaikan dengan isi cerita. Akan tetapi, di dalam laporan observasi,
pilihan katanya harus terjaga secara konsisten sehingga bisa memberikan pemahaman
yang jelas kepada pembacanya.
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Perhatikan pula teks berikut.

Anak Laut
oleh Asrul Sani
Sekali ia pergi tiada bertepi
Ke pantai landasan matahari
Dan bermimpi tengah hari
Akan negeri di jauhan.
Pasir dan air seakan
Bercampur. Awan
tiada menutup
mata dan hatinya rindu
melihat laut terbentang biru.
“Sekali aku pergi
dengan perahu
ke negeri jauhan
dan menyanyi
kekasih hati
lagu merindukan
daku.”
“Tenggelam matahari
Ufuk sana tiada nyata
bayang-bayang bergerak perlahan
aku kembali kepadanya ”
Sekali ia pergi tiada bertepi
Ke pantai landasan matahari
Dan bermimpi tengah hari
Akan negeri di jauhan.
(Waluyo, 1987: 223)

Setelah membacanya, tentu dengan mudah Anda bisa menjelaskan bahwa teks tersebut
tidak berkategori laporan observasi.Walaupun demikian, mungkin saja penulis mengawali
penulisan teks tersebut dengan serangkaian kegiatan observasi terhadap suasana laut dan
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kehidupan anak-anak di tempat itu.Teks tersebut merupakan puisi yang secara struktur dan
kaidah penulisannya berbeda dengan laporan observasi.
a. Puisi disajikan dalam bentuk bait dan larik-larik, seperti yang tampak pada puisi “Anak
Laut” di atas. Puisi tersebut terdiri atas lima bait dan setiap baitnya berupa larik-larik
dengan jumlah yang bervariasi. Larik merupakan kalimat yang pemenggalannya bebas
dan pada umumnya tidak memenuhi satu baris.
b. Kata-kata dalam puisi mengutamakan keindahan dan kepadatan makna. Kata-kata
dalam puisi juga mengandung banyak makna. Dalam puisi tersebut, misalnya, ada kata
matahari. Kata tersebut tidak saja merujuk pada benda langit yang kita kenal sehari-hari.
Akan tetapi, matahari dalam puisi itu juga berfungsi sebagai suatu lambang. Matahari
mengandung maksud tertentu, yakni lambang dari ‘sesuatu yang sangat diharapkan atau
didambakan’. Anak laut juga merupakan lambang dari sosok bocah ulet dan pekerja keras.
Perhatikan pula cuplikan puisi berikut.

Seruling di pasir ipis merdu
antara gundukan pohon pina
tembang menggema di dua kaki
Burangrang-Tangkuban Perahu
Embun di pucuk-pucuk
Embun di air tipis menurun
(“Tanah Kelahiran”, Ramadhan K.H.)

Dalam cuplikan puisi di atas ada beberapa kata yang mengandung makna konotasi,
misalnya embun yang melambangkan ‘kesejukan’. Nama Gunung Burangrang dan Tangkuban
Perahu lambang ‘keagungan’, dan seruling melambangkan ‘kemerduan’.
Dengan contoh-contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa kata-kata dalam puisi jauh
berbeda dengan yang digunakan dalam laporan.Kata-kata dalam puisi banyak menggunakan
makna konotatif untuk menyatakan maksud tertentu.
Berikut beberapa kata dalam puisi yang secara khusus memiliki makna tertentu.
Kata
Perlambang
Bunga
Kecantikan
Emas
Kemewahan
Gubuk
Kesengsaraan
Hujan
Kesuburan
Kapas
Kelembutan, kesucian
Napas
Kehidupan
Sampah
Kenistaan
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Cerita Ulang (Recount)
• Genre cerita (story
gendres)
• Bersifat imajinatif (cerita
rakyat)
• Ragam bahasa sehari-hari

D

Perbedaan Jenis Teks
Laporan Observasi
• Genre faktual (factual
gendres)
• Mengutamakan faktafakta
• Ragam bahasa ilmiah

Puisi
• Genre sastra (nonfaktual)
• Mengutamakan ungkapan
rasa, imajinatif
• Ragam bahasa sastra

Menulis Teks Laporan Observasi

Berbeda dengan anekdot, eksposisi, dan jenis teks lainnya, untuk menulis laporan, penulisnya
harus mengawalinya dengan kegiatan observasi atau pengamatan lapangan. Dari kegiatan itu
kemudian diharapkan terkumpul sejumlah fakta yang bisa disajikan ke dalam bentuk laporan.

Melakukan
pengamatan

Mendaftar
topik-topik
penting

Menyusun
kerangka
laporan

Mengembangkan
laporan secara
utuh

Langkah-langkah Menulis Laporan Observasi

Adapun langkah-langkah yang lebih sistematis adalah sebagai berikut.		
Melakukan observasi atau pengamatan lapangan dengan kriteria objek menarik dan dikuasai.
Topik observasi, misalnya tentang kegiatan karnaval.
Mendaftar topik-topik kecil yang dapat dikembangkan menjadi laporan.
Contoh:
a. Karnaval sebagai kegiatan rutin tahunan
b. Deretan peserta karnaval
c. Kegiatan peserta karnaval
d. Keadaan para penonton
e. Kegiatan lain di dalam karnaval
f. Manfaat karnaval

1.
2.
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3.

4.

Menyusun kerangka laporan sesuai dengan sistematika umum sebuah teks laporan observasi
yaitu definisi umum, deskripsi per bagian, dan deskripsi manfaat.
a.

Struktur Umum
Definisi umum

b.

Deskripsi per bagian

•
•
•
•

c.

Deskripsi manfaat

•

•

Rincian Topik
Karnaval sebagai kegiatan
rutin tahunan
Deretan peserta karnaval
Kegiatan peserta karnaval
Keadaan para penonton
Kegiatan lain di dalam
karnaval
Manfaat karnaval

Pengembangan

Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi suatu teks yang padu. Dalam tahap ini
kita pun perlu memerhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang menjadi karakteristik dari teks
laporan observasi. Dengan demikian, hasilnya benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya
itu dan tidak berubah wujud menjadi teks jenis lainnya.
Contoh pengembangan teks:
Karnaval merupakan kegiatan rutin di kota kami. Kegiatan tersebut dilaksanakan
setahun sekali di akhir tahun, menjelang perpisahan sekolah. Para pesertanya adalah
utusan dari masing-masing sekolah. Mereka menyajikan berbagai atraksi dengan kostum
yang bermacam-macam; kemudian berbaris membentuk kelompok masing-masing
Rombongan ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Paling depan, deretan siswi-siswi
imut. Mereka asyik memainkan mayoret, melakukan koreografi menggunakan benderanya
masing-masing. Kelompok mayoret ini diikuti dengan marching band, disusul dengan
sejumlah pelajar yang menempeli tubuh mereka dengan papan yang bertuliskan hak-hak
yang patut dituntut remaja. Rombongan diakhiri dengan sekelompok pelajar yang berbaris
di dalam “selimut” berbentuk spanduk yang diisi petisi berupa tanda tangan pelajar dari
sejumlah sekolah di Bandung.
Mengasyikkan memang acara itu. Hampir semua peserta merasa senang, termasuk
masyarakat yang berjubel menyaksikannya. Mereka semua terhibur. Selain itu, karnaval
meningkatkan solidaritas dan kekompakan di antara pelajar, khususnya di Kota Bandung.
Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti itu mereka semakin berprestasi dan terjauh
pula dari berbagai tawuran dan kegiatan-kegiatan tidak produktif lainnya yang sering kali
melanda kalangan remaja di kota-kota lainnya.
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Soal-soal Latihan
Pilihlah jawaban yang paling benar!
(Teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1-2)
Alunan nada yang membentuk harmonisasi lagu menggema di halaman kampus Universitas
Padjadjaran Jln. Dipati Ukur Bandung, Senin (27/8) siang. Lebih dari sepuluh ribu pasang
tangan memainkan alat musik tradisional angklung dan memanjakan ribuan pasang telinga
yang mendengarnya. Ribuan mahasiswa baru dan “civitas academica” Unpad memainkan alat
musik tradisional angklung. Mereka begitu kompak. Permainan mereka begitu memukau para
penonton. Acara yang merupakan rangkaian acara Dies Natalis ke-50 Unpad itu membuat
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik itu ikut terpukau.
(www.angklung-web-institute.com)

1.

Teks di atas merupakan contoh laporan hasil observasi karena ....
A. menceritakan suatu kegiatan
B. menggunakan kata-kata sifat untuk suatu benda
C. mengungkapkan pendapat penulisnya
D. tidak berdasarkan imajinasi atau khayalan
E. mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan

2.

Fakta-fakta yang diungkapkan dalam cuplikan tersebut diperoleh melalui ....
A. survei
B. wawancara
C. penyebaran angket
D. observasi lapangan
E. pencatatan

(Teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 3-4)
Rombongan ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Paling depan, deretan siswi-siswi imut.
Mereka asyik memainkan mayoret, melakukan koreografi menggunakan benderanya masingmasing. Kelompok mayoret ini diikuti dengan marching band, disusul dengan sejumlah pelajar
yang menempeli tubuh mereka dengan papan yang bertuliskan hak-hak yang patut dituntut
remaja. Rombongan diakhiri dengan sekelompok pelajar yang berbaris di dalam “selimut”
berbentuk spanduk yang diisi petisi berupa tanda tangan pelajar dari sejumlah sekolah di
Bandung.
3.
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Teks di atas disusun dengan pola ....
A. perbandingan
B. pengklasifikasian
C. penyebaban
D. kronologis
E. keruangan
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4.

Dalam struktur teks laporan observasi teks tersebut tergolong ke dalam ....
A. tesis
B. abstrak
C. definisi umum
D. deskripsi per bagian
E. deskripsi manfaat

(Teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 5-6)
Upacara adat tradisional Grebek yang diadakan setahun sekali, yakni pada Lebaran atau
Lebaran hari kedua, berlangsung sekitar 40 menit, sejak pukul 09.50 WIB hingga pukul 10.30
WIB. Berbagai uborampe (barang) dan udik-udik (sesaji), berupa jenis sayuran, buah-buahan
dan makanan tradisional yang ditata dan disusun seperti bentuk gunung, dikirab oleh para
prajurit abdi dalem Kraton Yogyakarta dengan rute dari dalam kraton (Pagelaran).
5.

Teks di atas menjelaskan hal-hal berikut, kecuali ....
A. macam-macam kegiatan
B. nama kegiatan
C. pelaku kegiatan
D. manfaat kegiatan
E. proses pelaksanaan kegiatan

6.

Fakta dalam cuplikan tersebut diperoleh melalui ....
A. perekaman
B. proses pencatatan
C. wawancara dengan narasumber
D. pengamatan lapangan
E. penyebaran angket

(Teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 7-8)
Pada saat dibawa keluar dari dalam Keraton Yogyakarta, dikirabkan di alun-alun utara kraton
tersebut, dan dibawa ke Pengulon atau salah satu gedung yang berada di sebelah Masjid Besar
keraton itu, gunungan (sesaji berbentuk gunung) menjadi tontonan menarik ribuan penonton.
Sesampainya di Pengulon, sesaji berupa apel, jeruk, kacang panjang, telur rebus dan jadah
(makanan tradisonal yang terbuat dari beras ketan) itu didoakan oleh para abdi dalem terlebih
dahulu, baru selanjutnya diperebutkan oleh para warga yang menonton.
7.

Teks di atas disusun dengan pola ....
A. spasial
B. kronologis
C. kausalitas
D. umum khusus
E. komparasi
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8.

Dalam struktur teks laporan observasi, cuplikan tersebut termasuk ke dalam bagian ....
A. abstrak
D. krisis
B. deskripsi umum
E. koda
C. deskripsi per bagian

(Teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 9-11)
Setiap malam berpuluh ribu tikus menyerbu desa-desa di Kecamatan Pracimantoro. Segala
macam tanaman, sampai kepada pohon petai cina yang sudah tua, habis digerogoti tikus.
Binatang piaraan seperti ayam, kambing, dan sapi, tidak luput dari serangan tikus yang ganas
itu. Apalagi bahan makanan. Memang itu yang dicari. Habis tandas ditelan tikus. Bahkan
penduduk beberapa desa terpaksa diungsikan karena ketakutan. Sampai sekarang masih ada
orang yang tidak mau pulang ke kampung halamannya.
9.

Teks di atas melaporkan ….
A. keganasan ribuan tikus
B. ketakutan penduduk desa
C. keadaan suatu perkampungan
D. kondisi tanaman di suatu tempat
E. kehidupan penduduk pedesaan

10. Cuplikan di atas disusun dengan pola ....
A. sebab akibat
D. khusus umum
B. akibat sebab
E. pengklasifikasian
C. umum khusus
11. Kata yang menggambarkan tindakan atau perilaku adalah ....
A. menyerbu
D. berbentuk
B. ketakutan
E. terbuat
C. tandas
(Teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 12-13)
Peserta perubahaan inti rakyat (PIR) kelapa sawit, di Desa Suka Makmur bukan hanya
memerlukan rumah yang layak huni. Mereka tahu betul arti rumah yang sehat dan indah. Untuk
bisa memilih rumah, mereka melakukan arisan di antara kelompok tani. Sekarang di desa itu
telah berdiri 200 rumah permanen dengan ukuran rata-rata 12 × 14 meter. Dua puluh anggota
kelompok tani Bunga Kantil memiliki rumah baru dan permanen.
12. Teks di atas melaporkan ….
A. keperluan peserta PIR akan rumah
B. jenis-jenis rumah untuk peserta PIR
C. peserta PIR yang tidak punya rumah
D. kehidupan peserta PIR di Desa Suka Makmur
E. arisan peserta PIR untuk bisa memiliki rumah
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13. Kalimat terakhir cuplikan di atas menjelaskan ....
A. perilaku
B. kebiasaan
C. kepemilikan
D. keadaan per bagian
E. komponen-komponen
14. Contoh pernyataan yang tidak mengandung fakta ….
A. Para siswa merayakan tahun baru bersama dengan mengadakan pentas seni di
sekolahnya.
B. Masyarakat Desa Sukamaju melakukan gotong royong dalam membersihkan selokan
yang sering tersumbat ketika hujan.
C. Para pengendara bermotor mendapat pelayanan kesehatan gratis setelah mereka
terhambat perjalanannya gara-gara sebuah truk yang mogok di Tanjakan Nagreg.
D. Terjadi tawuran antarkampung di wilayah tengah sehingga beberapa rumah ikut porak
poranda.
E. Acara kejutan seharusnya ditiadakan dalam perayaan itu karena dikhawatirkan
menimbulkan salah pengertian pada penduduk setempat.
(Teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 15-17)
(1) Sebagai tempat hidup, laut mempunyai kelebihan dibandingkan darat. (2) Kelebihankelebihan laut, antara lain, suhu jarang berubah-ubah, dukungan yang lebih banyak untuk
melawan gravitasi bumi, air yang cukup tersedia. (3) Dengan air yang cukup tersebut, makhluk
hidup di laut dapat menyerap air langsung masuk sistem tubuh. (4) Makhluk hidup di laut dapat
memperoleh oksigen dan karbon.
15. Untuk menulis teks di atas, observasi harus dilakukan terhadap ….
A. kondisi umum laut dan darat
B. keadaan permukaan bumi
C. makhluk hidup di bumi
D. ketersediaan air dalam sistem tubuh
E. perubahan suhu di laut dan darat
16. Gagasan utama teks di atas dinyatakan dalam kalimat ….
A. (1)
D. (4)
B. (2)
E. (1), (4)
C. (3)			
17. Kata teknis dalam cuplikan teks di atas adalah, kecuali ….
A. oksigen
D. makhluk
B. karbon
E. sistem tubuh
C. gravitasi
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18. (1) Kayu ramin diimpor oleh pedagang-pedagang Singapura dan Kalimantan Barat.
(2) Di sana diolah menjadi perabot rumah tangga
(3) Tentu saja harga sudah tujuh atau delapan kali lipat harga di Kalimantan Barat.
(4) Kemudian dikirim ke Jakarta, dan terkenal sebagai kayu jati Singapura.
Susunan kalimat tepat adalah ....
A. (2) – (3) – (1) – (4)
B. (1) – (2) – (4) – (3)
C. (3) – (2) – (1) – (4)
D. (1) – (2) – (3) – (4)
E. (1) – (3) – (4) – (2)
19. Topik : Pantai Natsepa
(1) Pantai Natsepa terletak kurang lebih sepuluh kilometer dari pusat kota.
(2) Pantai ini terlihat jelas karena letaknya hanya seratus meter dari jalan utama.
(3) Di Pantai Natsepa ini, terdapat dua tempat yang telah dilengkapi fasilitas penginapan.
(4) Di beberapa tempat yang agak condong ke laut mengalami kerusakan.
(5) Pantai ini sering dikunjungi wisatawan asing.
(6) Bahkan biasanya pengunjung sampai ke Pantai Liang.
Kalimat laporan yang sesuai dengan topik di atas adalah ....
A. (1), (2), (3), dan (5)
B. (1), (2), (3), dan (4)
C. (1), (3), (5), dan (6)
D. (2), (3), (5), dan (6)
E. (3), (4), (5), dan (6)
20. Contoh kalimat laporan yang mengungkapkan suatu masalah ….
A. Para siswa merayakan tahun baru bersama dengan mengadakan pentas seni di
sekolahnya.
B. Masyarakat Desa Sukamaju melakukan gotong royong untuk membersihkan selokan
yang sering tersumbat ketika hujan.
C. Para pengendara bermotor mendapat pelayanan kesehatan gratis setelah mereka
terhambat perjalanannya gara-gara sebuah truk yang mogok di Tanjakan Nagreg.
D. Terjadi tawuran antarkampung di wilayah tengah sehingga beberapa rumah ikut porak
poranda.
E. Acara kejutan ditiadakan dalam perayaan itu karena dikhawatirkan menimbulkan salah
pengertian pada penduduk setempat.
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IV

Prosedur Kompleks

A Pengertian
Bacalah teks di bawah ini dengan baik.
Kiat Belajar yang Efektif
Belajar merupakan hal yang wajib dilakukan oleh para pelajar. Namun, sudah efektifkah cara
belajarmu selama ini? Berikut beberapa kiat yang dapat menjadi masukan agar cara belajarmu
menjadi lebih efektif.
1. 	 Buat Rencana Belajar
Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Ada baiknya
jika kamu membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah
kegiatan belajar yang kamu lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Buatlah daftar
target lengkap dan mulai belajar sesuai urutan daftar. Berpindahlah ke target nomor dua
apabila target nomor satu telah tercapai. Biasakan untuk belajar setiap hari pada jadwal
yang telah kamu tetapkan?
2. 	 Pilih Waktu Belajar yang Tepat
Buat tubuhmu sesegar-segarnya dengan begitu pikiranmu juga akan menjadi lebih
cling untuk belajar. Setiap orang berbeda-beda dalam mengondisikan waktu belajarnya.
Ada yang menyukai belajar di siang hari, ada juga yang malam hari. Namun, sesungguhnya
waktu yang paling efektif untuk belajar adalah sebelum makan malam dan beberapa jam
sesudahnya. Pada waktu-waktu ini proses belajar akan lebih cepat sehingga kita tidak
perlu belajar sampai larut malam.
3. 	 Cari Suasana yang Paling Nyaman
Ciptakan suasana ruang belajarmu senyaman mungkin supaya kamu betah berada
di sana. Bisa dengan memutar musik, menghiasi kamarmu dengan kata-kata yang bisa
memberi motivasi atau dengan menggantungkan piagam penghargaan yang kamu dapat
sehingga kamu menjadi lebih termotivasi untuk kembali berprestasi. Selain di kamar,
kamu bisa mencari tempat lain yang menurutmu nyaman dan dapat membantumu untuk
lebih berkonsentrasi. Bisa di taman, di tempat sunyi, perpustakaan, atau tempat lainnya.
Aturlah penerangan agar sesuai dengan keperluanmu, tidak terlalu redup dan tidak pula
terlalu menyilaukan.
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4. 	 Kenalilah Kepribadian Diri Sendiri
Setiap orang mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Beberapa orang bisa belajar
hanya dengan membaca, sebagian lain dengan mendengar, sedangkan yang lainnya lagi
dengan menulis. Nah, kamu harus bisa menentukan sendiri gaya belajar seperti apa yang
tepat untuk kamu terapkan. Jika kamu sudah tahu betul gaya belajar yang paling sesuai,
saat kamu mempelajari sesuatu akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Setelah itu,
lakukanlah secara konsisten.
5. 	 Buatlah Catatan-catatan Kecil
Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku
kecil yang dapat dibawa-bawa sehingga dapat dibaca di mana pun kita berada. Ini akan
membantumu mengingat dan sekaligus memudahkan bila mengulang kembali. Tulis
catatan-catatan kecil itu dengan kalimatmu sendiri. Kalian dapat menuliskannya kembali
dalam bentuk apa saja. Gambar, coretan, dan yang terbaik adalah catatan tertulis buatan
tanganmu sendiri. Setelah itu, gunakan warna yang menarik pada gambar atau tulisan
tanganmu tersebut. Warna dapat berefek pada daya ingat dan kata-kata tersebut akan
selalu menempel di pikiran. Hal ini dapat mengefektifkan belajar dan membuat kamu terus
mengingat materi yang sedang dipelajari. Kemudian, susunlah hubungan-hubungan yang
terjadi dari catatan-catatan kecil tersebut. Buatlah semacam kerangka yang menjelaskan
dari awal sampai akhir. Ini akan membantumu untuk memahami pelajaran. Dengan
demikian, otak akan terlatih pula untuk menganalisis sebuah permasalahan.
6. Buat Kesimpulan
Baca ulang catatan pelajaran ataupun catatan kecil yang telah kamu susun, kemudian
buatlah kesimpulan dengan kata-katamu sendiri. Dengan demikian, kamu akan mendapat
kan inti dari keseluruhan materi yang telah dipelajari.
7. 	 Pelajari Materi yang Masih Belum Dipahami
Pelajari materi yang paling sulit atau yang membosankan terlebih dahulu. Biasanya
orang akan cenderung untuk mengesampingkan sesuatu yang tidak disukainya. Padahal, sering
kali penyelesaian masalah tersebut membutuhkan energi dan menguras daya pikir yang
lebih banyak. Sebaiknya simpan pelajaran yang kamu sukai untuk dipelajari belakangan
sebagai hadiah setelah mempelajari bagian yang sulit. Jika sudah merasa mantap dengan
pelajaran tersebut, ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah itu, periksalah hasilnya
dan cocokkan soal dengan kunci jawabannya. Kemudian, pelajari kembali soal-soal yang
jawabannya salah.
8. Hindari SKS (Sistem Kebut Semalam)
Biasanya hal yang sering dilakukan oleh pelajar jika waktu ujian atau ulangan sudah
dekat adalah dengan belajar hingga larut malam. Sebaiknya, hindari belajar dengan cara
seperti itu karena akan membuat badan kamu menjadi meriang dan sakit. Otak manusia
itu punya keterbatasan. Otak dirancang untuk bekerja efisien. Apabila ada pemahaman
baru, pemahaman yang lama akan dihapus dan diganti dengan pemahaman baru tersebut.
Pemahaman yang kita peroleh sifatnya bertahap yang semakin lama akan semakin bagus.
Nah, ini yang disebut dengan kemampuan belajar.
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9. 	 Belajarlah secara Berkelompok           
Cara termudah untuk belajar adalah bila dilakukan secara bersama-sama. Prinsip
belajar ini hampir selalu efektif bagi setiap orang, apa pun karakter belajar yang dimilikinya.
Selain itu, belajar menjadi terasa lebih menyenangkan dan ringan apabila dilakukan secara
bersama-sama. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin
belajar agar yang lebih pandai ini bisa membantu menjelaskan materi pelajaran kepada
teman-temannya yang lain. Mengajari teman lain tentang materi yang baru diulang bisa
membuatmu selalu ingat akan materi tersebut. Kamu pun akan menjadi lebih paham akan
materi tersebut.
10. Jangan Lupa Istirahat
Kalau sudah jenuh istirahatlah beberapa saat untuk mengendurkan otot termasuk mata.
Kamu dapat berdiri, berjalan keliling ruangan atau ngemil. Setelah itu, mulailah fokus lagi
pada pelajaran. Dengan begitu, tidak terasa otak akan bertahan cukup lama untuk belajar.
Nah, langkah di atas hanya merupakan masukan untuk membantu kamu dalam belajar.
Karena kadang-kadang setiap orang sudah memiliki gaya dan cara belajarnya masing-masing.
Tidak kalah pentingnya adalah utamakan prioritasmu sendiri. Jadi, coba buat target yang kamu
percaya kamu mampu meraihnya, dan bukan apa yang dipikirkan orang lain. Oleh sebab itu,
pilih cara terbaik mana yang paling sesuai dengan kondisimu.
Sumber: www.engineeringtown.com

Teks di atas dikategorikan sebagai teks prosedur kompleks. Istilah populernya adalah trik
atau kiat. Prosedur kompleks merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap,
jelas, dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu, yang dalam hal ini tentang cara atau trik
belajar efektif.
Dalam teks tersebut terdapat sepuluh langkah yang dapat dilakukan pembaca agar dapat
belajar secara efektif. Langkah-langkah tersebut disusun secara berurutan sehingga pembaca
lebih mudah dalam memahami dan mempraktikkannya.

B

Fungsi, Struktur, dan Kaidah Teks Prosedur Kompleks

1. Fungsi Teks Prosedur Kompleks
Berdasarkan fungsinya, prosedur kompleks tergolong ke dalam teks paparan. Teks
tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tata cara melakukan sesuatu
dengan sejelas-jelasnya. Keberadaan teks semacam itu sangat diperlukan oleh seseorang
yang akan mempergunakan suatu benda atau melakukan kegiatan yang belum jelas cara
penggunaannya.
Bayangkanlah apabila kita membeli sebuah alat elektronik dan kita belum tahu cara
mengoperasikannya. Kita akan mengalami kebingungan, bahkan mungkin muncul rasa
khawatir. Kebingungan dan kekhawatiran itu akan lenyap ketika ada teks yang menjelaskan
petunjuk penggunaannya. Dengan demikian, teks tersebut sangat penting keberadaannya.
Dengan teks tersebut kita dapat menggunakan suatu alat dengan benar, tanpa membahayakan
dan merusak alat itu sendiri.
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Prosedur kompleks tidak hanya berkenaan dengan penggunaan alat. Suatu prosedur
kompleks dapat pula berisi cara-cara melakukan aktivitas tertentu dan kebiasaan hidup.
Misalnya, tentang cara belajar yang baik, cara berpidato, cara menulis cerpen, cara mengatasi
banjir, cara memasak makanan, cara hidup sehat, cara membangkitkan rasa percaya diri, atau
cara hidup bahagia.
Model-model teks seperti di atas kerap kita jumpai di berbagai tempat. Bahkan, hampir
setiap peralatan elektronik, kendaraan, obat-obatan, dan aneka bahan makanan berkemasan,
tidak lepas dari petunjuk penggunaan. Di beberapa majalah, surat kabar, dan internet, teks sejenis
banyak kita jumpai dengan isi dan sebutan yang beragam. Misalnya, ada yang menamainya
dengan resep, kiat, trik, cara jitu, tips, petunjuk penggunaan, atau cara pemakaian.
• Tercapainya harapanharapan itu secara
benar dan efektif

• Peralatan tidak rusak
• Tidak membahayakan

Petunjuk hidup,
bahagia, jauh dari
kebosanan, dsb.

Petunjuk melamar
pekerjaan, menulis
surat, berpidato,
dsb.

Petunjuk
penggunaan
peralatan elektronik,
kendaraan, dsb.

Petunjuk pembuatan
makanan (resep),
pakaian, dsb.

• Pelaksanaan lebih
mudah
• Terhindar dari kesalahan

• Makanan
menjadi enak
• Cepat dalam
pembuatannya

Beragam Petunjuk dan Manfaatnya

2. Struktur Teks
Tampak pada contoh di atas bahwa prosedur kompleks menyerupai artikel. Seperti artikel
pada umumnya, teks tersebut terbagi ke dalam perumusan tujuan (pendahuluan), langkahlangkah pembahasan, dan penutup.
a. Tujuan berisi pengantar berkaitan dengan petunjuk yang akan dikemukakan pada bagian
pembahasan. Dalam contoh teks berjudul “Kiat Belajar yang Efektif”, pendahuluan
terdapat pada paragraf pertama. Pada bagian ini mungkin pula dikemukakan tujuan dari
penulisan petunjuk itu sendiri.
b. Langkah-langkah pembahasan diisi dengan petunjuk pengerjaan sesuatu yang disusun
secara sistematis. Pada umumnya, penyusunannya mengikuti urutan waktu dan bersifat
kronologis. Namun, dalam contoh di atas, penyusunan sub-sub judul tidak mengikuti
pola kronologis, melainkan urutannya berdasarkan hal penting ke yang kurang penting.
Dalam petunjuk yang berupa resep, bagian ini berisikan penjelasan tentang alat, bahan,
dan langkah-langkah pengerjaannya.
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c.

Terdapat tiga kategori pembahasan pada isi suatu teks prosedur kompleks.
1) Teks yang berisi cara-cara menggunakan alat, benda, ataupun perangkat lain yang
sejenis. Misalnya, cara menggunakan komputer atau cara mengendarai mobil secara
manual.
2) Teks yang berisi cara-cara melakukan suatu aktivitas. Misalnya, cara-cara melamar
pekerjaan, cara membaca buku secara efektif, atau cara-cara berolahraga untuk
penderita sakit jantung.
3) Teks yang berisi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Misalnya, cara-cara
menikmati hidup atau cara-cara melepaskan kebosanan.
Penutup diisi dengan kalimat-kalimat yang seperlunya, tidak berupa kesimpulan. Bahkan,
dalam contoh di atas penutup itu seperlunya saja, yakni terdiri atas dua kalimat. Seolaholah kalimat tersebut hanya berfungsi sebagai penanda bahwa teks itu sudah selesai.

Sumber lain menjelaskan bahwa petunjuk dibentuk oleh bagian-bagian berikut: tujuan,
bahan dan alat, dan langkah-langkah. Sistematika tersebut dikenal sebagai resep. Petunjukpetunjuk yang lebih kompleks, seperti petunjuk penggunaan alat-alat elektronik atau petunjuk
tentang suatu perilaku, tidak memerlukan penjelasan alat dan bahan.

Struktur Teks Prosedur

Untuk lebih jelasnya perhatikan pula teks prosedur berikut beserta analisis bagianbagiannya.
Struktur Teks
Prosedur
Judul
Tujuan

Isi Teks
Apa yang Harus Anda Lakukan Jika Terkena Tilang?
Di Indonesia banyak pengendara kendaraan bermotor. Jika pengendara
melakukan pelanggaran, tentu pihak berwajib akan menilangnya.
Pengendara kendaraan bermotor perlu mengetahui prosedur penilangan.
Berikut ini hal yang harus Anda perhatikan ketika dikenakan surat
bukti pelanggaran berlalu lintas. Dengan memerhatikan hal ini, ketika
melakukan pelanggaran, Anda tidak akan dirugikan dan akan mendapat
sanksi sesuai dengan peraturan.
Prosedur Kompleks
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Langkah-langkah Pertama, kenali si petugas. Cobalah mengenali nama dan pangkat polisi
kegiatan
yang tercantum di pakaian seragamnya. Mereka mempunyai kewajiban
menunjukkan tanda pengenal. Nama dan pangkat polisi menjadi penting
apabila polisi bertindak di luar prosedur. Jangan hentikan kendaraan
Anda jika ada orang berpakaian preman mengaku sebagai polisi lalu
lintas (polantas)!
Kedua, pahami kesalahan Anda. Tanyakanlah apa kesalahan Anda, pasal
berapa yang dilanggar, dan berapa dendanya. Sebagai pembimbing
masyarakat, polisi harus menjelaskan kesalahan pengendara agar
kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Alasan pelanggaran dan
besarnya denda juga harus berdasarkan hukum yang berlaku.
Ketiga, pastikan tuduhan pelanggaran. Pengendara sudah selayaknya
mengecek tuduhan pelanggaran polisi tersebut, benar atau tidak. Jika
polisi menyatakan Anda dilarang belok ke kiri karena ada tanda dilarang
belok kiri, Anda harus yakin bahwa tanda tersebut benar-benar ada.
Keempat, jangan serahkan kendaraan atau STNK (surat tanda nomor
kendaraan) begitu saja. Polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor
atau STNK, kecuali kendaraan bermotor itu diduga hasil tindak pidana,
pelanggaran itu mengakibatkan kematian, pengemudi tidak dapat
menunjukkan STNK, atau pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM.
Jadi, utamakanlah SIM (surat izin pengemudi) sebagai surat yang
ditahan oleh polantas!
Kelima, terima atau tolak tuduhan. Setiap pengemudi mempunyai dua
alternatif terhadap tuduhan pelanggaran yang diajukan polantas, yaitu
menerima atau menolak tuduhan tersebut. Apabila menerima tuduhan,
Anda harus bersedia membayar denda ke bank. Anda akan diberi surat
tilang berwarna biru. Tanda tanganilah surat bukti pelanggaran berlalu
lintas itu. Di baliknya terdapat bukti penyerahan surat atau kendaraan
yang dititipkan. Surat atau kendaraan yang ditahan dapat diambil jika
Anda dapat menunjukkan bukti pembayaran denda. Jika menolak
tuduhan, katakan keberatan Anda dengan sopan. Anda akan diberi surat
bukti pelanggaran berlalu lintas berwarna merah sebagai undangan
untuk mengikuti sidang. Penentuan hari sidang memerlukan waktu
5–12 hari. Barang sitaan baru dapat dikembalikan kepada pelanggar
setelah ada keputusan hakim.
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3. Kaidah Teks Prosedur Kompleks
Beberapa kaidah yang berlaku pada teks prosedur kompleks adalah sebagai berikut.
a. Karena merupakan petunjuk, teks prosedur kompleks banyak menggunakan kalimat
perintah (command). Bahkan, dalam contoh di atas, kalimat perintah itu pun digunakan
sebagai anak judul, yakni sebagai berikut.
1) Buatlah daftar target lengkap, mulai belajar sesuai urutan daftar.
2) Ciptakan suasana ruang belajarmu senyaman mungkin supaya kamu betah berada di
sana.
3) Aturlah penerangan agar sesuai dengan keperluanmu, tidak terlalu redup dan tidak
pula terlalu menyilaukan.
4) Setelah itu, lakukanlah secara konsisten.
5) Buatlah semacam kerangka yang menjelaskan dari awal sampai akhir.
6) Baca ulang catatan pelajaran ataupun catatan kecil yang telah kamu susun, kemudian
buatlah kesimpulan dengan kata-katamu sendiri.
7) Pelajari materi yang paling sulit atau yang membosankan terlebih dahulu.
b. Konsekuensi dari penggunaan kalimat perintah, banyak pula pemakaian kata kerja
imperatif, yakni kata yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Contoh:
buatlah, ciptakan, aturlah, carilah, harus, jangan, perlu, tak perlu.
c. Di dalam teks prosedur kompleks juga banyak digunakan konjungsi temporal atau kata
penghubung yang menyatakan urutan waktu kegiatan, seperti dan, lalu, kemudian,
setelah itu, selanjutnya. Kata-kata tersebut hadir sebagai konsekuensi dari langkahlangkah penggunaan sesuatu yang bersifat kronologis. Akibatnya, teks semacam itu
menuntut kehadiran konjungsi yang bermakna kronologis pula.
d. Dalam teks yang sejenis, banyak pula digunakan kata-kata penunjuk waktu, seperti
beberapa menit kemudian, setengah jam. Kata-kata itu terutama banyak digunakan
dalam resep makanan.
e. Kadang-kadang menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan langkah kegiatan,
seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.
f. Banyak menggunakan keterangan cara, misalnya dengan cepat, dengan lembut, dengan
perlahan-lahan.
g. Banyak menggunakan kata-kata teknis, sesuai dengan temanya. Misalnya, petunjuk
berlalu lintas, lebih banyak menggunakan kata-kata seperti SIM, STNK, polantas, denda,
tindak pidana, bukti pelanggaran, sidang, keputusan hakim.
h. Dalam petunjuk yang berupa resep, dikemukakan pula gambaran rinci tentang nama
benda yang dipakai, termasuk jumlah, urutan, ataupun bentuknya.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan pula analisis struktur dan kaidah untuk teks prosedur
berikut ini.
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Gaya Minimalis yang Sedang Tren
Hendriani Madewa, S.D.Int.,HDII
Yang namanya gaya minimalis marak sekali saat ini. Setiap sudut kota-kota besar,
terutama di Jakarta dan Bandung, sekarang ini dipenuhi oleh berbagai bentuk bangunan
dengan gaya minimalis, mulai dari toko kecil, kafe, factory outlet, hotel, kantor, sampai
rumah-rumah tinggal. Belum lagi majalah-majalah, buku-buku, dan tabloid tentang rumah
tiba-tiba saja bermunculan laksana jamur di musim hujan, berlomba menarik minat dan
perhatian masyarakat. Ada kesan seolah-olah masyarakat di kota besar khawatir dianggap
ketinggalan zaman kalau tidak masuk ke dalam arus gaya minimalis.
Apa sih yang disebut gaya minimalis tersebut? Namanya juga minimalis, jadi pasti
sebagian besar elemen-elemen ruang dirancang minimal, secukupnya, seperlunya, tidak
mengada-ada, begitu prinsipnya. Konsep seperti itu tampaknya untuk masa-masa krismon
seperti sekarang pasti cocok, ya?
Boleh-boleh saja ikut arus. Akan tetapi, tetap ingat juga tempat kita berpijak agar
identitas bangsa tidak hilang. Siapa lagi yang akan mengemban pesan dan peninggalan
nenek moyang dan leluhur bangsa kalau bukan kita sendiri. Iya,kan? Kita tahu dan sadar
bahwa Indonesia kita tercinta ini punya ragam kebudayaan yang sangat kaya. Setiap
provinsi dan suku bangsa mempunyai karakter yang berbeda satu sama lain, juga latar
belakang budaya yang berbeda. Masing-masing provinsi memiliki bentuk penampilan,
mempunyai keunikan yang sangat indah, kaya akan warna, bentuk, detail-detail, dan
ornamen-ornamen unik dan penuh identitas kedaerahan. Tentunya semua itu tidak akan
pernah dan tidak boleh dilupakan hanya karena ingin ikut arus gaya minimalis.

Memang sih, untuk menyeimbangkan tata cara kehidupan di kota-kota besar yang
kebanyakan masyarakatnya sudah begitu sibuk dan kekurangan waktu bersosialisasi,
fasilitas untuk mendukung kegiatannya pun harus disesuaikan. Selain aktivitas yang begitu
banyak, faktor ekonomi memegang peranan penting karena untuk merawat rumah dengan
segala isinya dibutuhkan waktu, tenaga, dan dana yang tidak sedikit. Sementara itu, gaya
minimalis merupakan salah satu cara menyiasatinya. Jadi, apa yang harus dilakukan agar
kedua hal tersebut dapat dipenuhi?
Nah, dengan pandai-pandainya kita mengawinkan kedua hal yang saling bertolak
belakang tersebut, rasanya akan tercipta sebuah ruang yang memenuhi persyaratan secara
fungsional, tapi juga kita tetap berpijak di bumi Indonesia. Dalam memilih dan menentukan
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gaya pengolahan rumah dan ruang-ruangnya pun sebaiknya selaras dengan bentuk
bangunan luarnya, agar atmosfer yang diinginkan terwujud dengan sempurna. Jangan
bentuk luarnya saja yang bergaya minimalis. Namun, pemilihan bentuk, warna, material
ruang, dan perabotan pelengkapnya bertolak belakang. Malah kadang-kadang tidak ada
hubungannya dengan bentuk luar bangunan. Harus konsekuen!
Aktivitas para penghuni rumah akan membutuhkan fasilitas. Sementara itu, fasilitas
ruang akan membutuhkan “wadah” atau area atau lahan. Jadi, sudah jelas aktivitas para
penghuni rumah akan menjadi cerminan atmosfer ruang-ruang di dalam rumah.
Gaya minimalis sebenarnya tidak bisa dijadikan tren saja, namun memang merupakan
kebutuhan para penghuninya. Sebagai contoh, apabila para penghuni rumah lebih banyak
melakukan aktivitas di luar rumah, kegiatan di dalam rumah mungkin hanya sekadar
beristirahat dan tidur. Mungkin pula sebaliknya, apabila sebagian besar penghuni memiliki
aktivitas di dalam rumah, sangat mungkin setiap sudut di dalam rumah akan menjadi area
kegiatannya.
Dengan demikian, dalam memperlakukan ruangnya pun harus berbeda.Para penghuni
rumah dengan banyak kegiatan di luar rumah, tentunya tidak akan membutuhkan sebuah
rumah dengan ruang-ruang yang dipenuhi oleh berbagai ornamen, ruang yang berlikuliku penuh sudut, dan profil lengkap dengan berbagai bentuk pernik sebagai komponen
pengisi ruang. Untuk itu, akan dibutuhkan waktu, tenaga, dan perhatian khusus di samping
biaya yang tidak sedikit. Apalagi waktu untuk menikmatinya pun akan sangat sedikit. Jadi,
untuk rumah dengan habitat penghuni rumah seperti tersebut di atas, gaya minimalis akan
sangat sesuai. Bangunan rumah tidak perlu terlalu besar dan luas. Ruang-ruang cukup yang
dibutuhkan saja, perabotan yang praktis (sederhana bentuknya agar mudah dibersihkan), dan
warna-warna yang teduh, tenang, tidak mencolok, dan tidak membuat letih secara mental.
Gaya minimalis diterapkan untuk pengolahan lantai, dinding, dan langit-langit sebagai
elemen utama interior dalam ruangan, yaitu material bernuansa alam dengan bentukbentuk sederhana dan tekstur yang tidak terlalu kasar. Pemilihan perabotan sebaiknya juga
disesuaikan dengan nuansa material untuk elemen utama interior tadi.
Penampilan ruang gaya minimalis masih standar seperti yang sering kita lihat pada
umumnya. Penampilan seperti demikian jangan dibiarkan karena dapat membuat rumah
berkesan tidak atau belum selesai akibat terlalu bersih, bahkan cenderung gersang. Sebuah
rumah tinggal, betapa pun sederhananya tetap harus ada sentuhan manusiawi agar lebih
hidup.
Untuk menampakkan wajah gaya minimalis yang membumi, tentu harus ada sentuhansentuhan khusus. Hal ini agar hasil akhirnya benar-benar bisa memenuhi keinginan untuk
memiliki ruang-ruang bergaya minimalis namun tetap bernuansa Indonesia. Sentuhansentuhan yang dimaksud salah satunya bisa dengan penambahan elemen-elemen dekorasi
bernuansa Indonesia, yang selain akan menambah suasana lebih hidup, elemen dekorasi
ini pun akan mencerminkan identitas pemilik rumah. Tidak perlu terlalu banyak, apalagi
berkesan seolah ingin memamerkan layaknya sebuah toko, beberapa saja dengan pilihan
dan penataan yang dibuat khusus (sarana peraga dengan pencahayaan khusus). Percaya
deh, rumah minimalis kita bakal lebih berkesan manusiawi dan mengindonesia.
Sumber: Pikiran Rakyat
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Teks tersebut tergolong ke dalam prosedur kompleks karena dari struktur dan kaidah
sudah memenuhi ciri-ciri dari jenis teks tersebut.
1. Dari segi struktur, teks tersebut terdiri atas pendahuluan, langkah-langkah kegiatan, dan
penutup. Namun, pemenggalan ketiga bagiannya itu tidak dinyatakan secara eksplisit.
a. Pendahuluan diwakili oleh paragraf pertama. Di dalam paragraf tersebut digambarkan
tentang maraknya rumah-rumah yang bergaya minimalis. Bagian ini dikelompokkan
ke dalam bagian pendahuluan karena belum membahas sosok rumah minimalis
itu sendiri serta petunjuk-petunjuk pengembangannya. Namun, dalam bagian ini
tidak dijelaskan secara tersurat tentang penyampaian petunjuk sebagaimana yang
seharusnya ada dalam sebuah prosedur kompleks.
b. Langkah-langkah kegiatan diisi dengan penjelasan tentang pengertian rumah
bergaya minimalis serta langkah-langkah pembuatannya. Bagian ini dinyatakan
dalam paragraf ke-2 sampai ke-10. Dalam bagian ini dibahas tentang keharusan
atas bentuk, warna, material ruang, perabotan pelengkapnya, serta fasilitas-fasilitas
pendukung rumah miniminalis.
c. Penutup dinyatakan dalam paragraf ke-11. Pada bagian ini dikemukakan tentang
sentuhan-sentuhan akhir yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki rumah
bergaya minimalis.
2. Dari segi kaidah, teks tersebut begitu banyak menggunakan kalimat perintah. Kalimatkalimat yang dimaksud, antara lain, sebagai berikut.
a. Akan tetapi, tetap ingat juga tempat kita berpijak agar identitas bangsa tidak hilang.
b. Tentunya semua itu tidak akan pernah dan tidak boleh dilupakan hanya karena ingin
ikut arus gaya minimalis.
c. Dalam memilih dan menentukan gaya pengolahan rumah dan ruang-ruangnya pun
sebaiknya selaras dengan bentuk bangunan luarnya, agar atmosfer yang diinginkan
terwujud dengan sempurna.
d. Jangan bentuk luarnya saja yang bergaya minimalis.
e. Dalam memperlakukan ruangnya pun harus berbeda.
f. Penampilan seperti demikian jangan dibiarkan karena dapat membuat rumah
berkesan tidak atau belum selesai akibat terlalu bersih, bahkan cenderung gersang.
g. Sebuah rumah tinggal, betapa pun sederhananya tetap harus ada sentuhan manusiawi
agar lebih hidup.
h. Untuk menampakkan wajah gaya minimalis yang membumi, tentu harus ada
sentuhan-sentuhan khusus.
i. Tidak perlu terlalu banyak, apalagi berkesan seolah ingin memamerkan layaknya
sebuah toko, beberapa saja dengan pilihan dan penataan yang dibuat khusus (sarana
peraga dengan pencahayaan khusus)
Di dalam kalimat-kalimat tersebut, terkandung pula kata-kata kerja bermakna perintah
(imperatif), yakni ingat juga, tidak boleh, sebaiknya, jangan, harus, tidak perlu. Berbeda
dengan prosedur kompleks pada umumnya, teks tersebut tidak banyak menggunakan
konjungsi yang bermakna kronologis. Hal tersebut dapat dipahami karena petunjuk-petunjuk
yang tersaji di dalamnya tidak berupa urutan.Petunjuk-petunjuknya itu disusun berdasarkan
kepentingannya; dengan kata lain, disusun dari bagian yang penting ke bagian yang kurang
penting.
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Perbandingan Teks Prosedur Kompleks

1. Teks Prosedur dan Teks Laporan
Perhatikan pula teks berikut.
Sapuan angin yang mempermainkan anak-anak rambut, terasa, sejuk kala menjejakkan
kaki di Desa Wisata Cikadu Indah, Tanjung Lesung, Pandeglang, pagi itu. Lamat‑lamat
terdengar suara kincir angin yang khas bagaikan musik alam. “Ah, damai sekali rasanya,”
celetuk seorang teman. Rasanya penat perjalanan selama dua jam yang kami tempuh dari
Jakarta tertebus sudah saat melihat pemandangan nan damai.
Dari tempat kami berdiri, dilembahnya terlihat perkampungan penduduk asli yang hanya
berjarak sekitar 200 meter. Sejauh mata memandang tampak atap rumah‑rumah penduduk
yang menyembul di antara pohon kelapa dan palem. “Selamat pagi, Bu. Selamat datang di
kampung kami,” sapa Madyo, pria berkacamata, salah satu pendamping tamu dengan ramah.
Setelah berbasa‑basi sejenak, Madyo mengajak kami duduk di dalam sebuah pondok bambu
yang sekaligus berfungsi sebagai kantin.
Meja dan kursi kayu dengan dinding bambu serta atap dari dedaunan, memberi kesan
kesederhanaan yang alami sehingga membuat orang merasa akrab dan betah; tak hanya untuk
makan, tetapi juga untuk bercengkerama. Sembari menikmati teh manis panas dengan pisang
goreng yang masih mengepul, Madyo menjelaskan lokasi‑lokasi yang dapat kami kunjungi di
sekitar perkampungan. Setelah mengobrol sejenak dengan Purnomo SR, Direktur Pengelola
Kawasan Pariwisata Terpadu Tanjung Lesung, Madyo memandu kami menyusuri kampung
wisata binaan kelompok usaha Banten West Java.
Dari kantin kami melintasi sederet guest house dan melewati jalan menuju perkampungan.
“Ini salah satu alternatif tempat menginap,” jelas Madyo sembari menunjuk deretan bangunan
bercat putih. Bunga‑bunga aneka warna tampak menghias setiap halaman guest house.
Menurutnya, guest house yang masing-masing terdiri atas dua kamar tidur ber-AC, dapur dan
ruang tamu itu, memang disediakan bagi tamu yang ingin menginap. Tarifnya hanya Rp40 ribu
per malam (Sumber: Amanah).
Terdapat kesamaan teks tersebut dengan teks prosedur kompleks, yakni sama-sama tersusun
secara kronologis. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya penggunaan keterangan waktu,
seperti adanya penggunaan kata sejak, pagi itu, setelah, selama, sembari. Meskipun demikian,
teks tersebut bukanlah teks prosedur kompleks karena minimnya kalimat perintah ataupun kata
kerja imperatif di dalamnya.Teks tersebut merupakan bagian dari teks laporan.
Perbandingan Teks Prosedur dengan Teks Laporan
Jenis Teks
Aspek
Teks Prosedur
Teks Eksposisi
Persamaan
Disusun secara kronologis
Perbedaan
Terdapat perincian langkah-langkah
Lebih banyak berupa fakta-fakta.
secara sistematis; berupa kalimat
perintah.
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2. Teks Prosedur dan Cerita (Narasi)
Bandingkan pula teks prosedur kompleks dengan teks berikut.
Pagi-pagi dia sudah menyambutku dengan seikat mawar putih dan kuning. Dan kami
berpandangan.Sepasang mata yang sudah amat kukenal itu berbinar-binar, penuh kasih.
Aku tersipu-sipu. Jantungku berdegup kencang.Perasaan seperti ini hampir tak pernah lagi
kurasakan akhir-akhir ini, sejak aku mulai pacaran dengannya dua tahun silam.
Yang pasti, ini bukan apa yang disebut cinta pada pandangan pertama. Sebelum
pacaran dengannya, aku sudah cukup baik mengenalnya, tanpa perasaan istimewa sedikit
pun. Karena, dia pun tidak istimewa. Mana ada cowok sastra yang istimewa. Kalau tidak
aneh bak seniman tanggung, tentu agak feminim-lah. Untunglah dia termasuk kategori yang
pertama.Tak apa-apalah.
Pada mulanya dulu, telingaku sering mendengar gosip bahwa dia naksir aku. Ah, apa
iya? Aku tak terlalu berminat pada gosip semacam itu.Kalau saja aku masih muda seperti
dulu (aku sudah merasa tua sekarang), tentu sudah kudatangi dia, dan “kusemprot” habishabisan. Tapi...ah, harus kuakui kalau aku mulai memerhatikannya. Paling tidak, aku ingin
tahu seperti apa lagi sih, orang yang naksir padaku kali ini. Aha, seorang lelaki muda,
jangkung, agak kurus, dan berambut ikal.
Ada kesamaan teks di atas dengan teks prosedur kompleks, yakni keduanya tersusun
secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Tampak pula dalam contoh di atas
penggunaan kata-kata yang merujuk pada keterangan waktu, seperti pagi-pagi, akhir-akhir
ini, sejak…, sebelum…, pada mulanya…. Hal itu merupakan ciri lain dari teks prosedur
kompleks. Meskipun demikian, cuplikan tersebut tidak terkategori sebagai teks prosedur
kompleks. Lebih tepatnya cuplikan tersebut merupakan bagian dari cerpen.Di dalamnya tidak
terkandung petunjuk pelaksanaan kegiatan, melainkan unsur-unsur yang biasa terkandung
dalam cerpen, yakni latar, penokohan, alur, dan sudut pandang.
Unsur Cerita
1. Latar
2. Penokohan

3.

Alur

4.

Sudut pandang

Uraian
Pada pagi hari
a. Aku, tidak senang gosip, mudah grogi ketika mulai berpacaran.
b. Dia, lelaki jangkung, agak kurus, berambut ikal, berpenampilan
seperti seniman tanggung.
Sorot balik:
a. Dia menyambutku dengan seikat mawar.
b. Dia dan aku berpacaran.
c. Aku sudah mengenalnya sebelum berpacaran.
d. Aku sering mendengar gosip tentangnya.
Orang pertama, tokoh aku sebagai pelaku.

Berdasarkan tujuannya, teks tersebut dapat pula digolongkan ke dalam narasi. Adapun
yang dimaksud dengan narasi adalah teks yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa
sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri peristiwa yang diceritakan itu.
Narasi ditandai oleh tiga unsur utama yang merupakan karakteristik dari narasi yaitu
tokoh, latar ruang dan waktu, dan urutan kejadian. Ketiganya disebut dengan unsur pokok
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narasi. Akan lebih bagus lagi kalau dalam karangan narasi tersaji konflik. Pembaca akan
lebih menikmati peristiwa yang kita sajikan tersebut.
Apabila prosedur kompleks terbagi ke dalam tiga jenis, narasi terbagi ke dalam dua.
Pertama, narasi artistik, yakni narasi yang menyajikan sejumlah pengalaman estetis dengan
tujuan untuk menghibur pembacanya.Karangan tersebut terdapat di dalam cerpen, novel, dan
sejenisnya. Kedua, narasi informasional, yakni narasi yang menyajikan sejumlah peristiwa
faktual, informasi, dan pengetahuan. Narasi semacam itu terdapat dalam biografi ataupun
kisah perjalanan.
Cerpen,
dongeng
Narasi artistik
Novel
Jenis-jenis
narasi

Biografi
Narasi
informasional

Kisah
perjalanan

Narasi dapat dikembangkan dengan berbagai pola. Salah satunya adalah dengan pola
urutan waktu. Pola ini sering pula disebut pola kronologis dengan contoh seperti di atas.
Dalam pola ini urutan peristiwa disampaikan dengan urutan dari pagi hingga siang atau dari
sore malam sampai pagi, dari dulu ke zaman sekarang, dari permulaan hingga selesai, dan
sebagainya.
Berikut contoh lainnya.
Tak seorang juga yang dapat sungguh-sungguh tidur sepanjang malam, dan ketika
bunyi kokok ayam hutan berderai-derai menandakan dini hari telah dekat, mereka pun
segera bangun. Kini mereka memandangi rimba sekelilingnya dengan lebih awas dan
cermat. Mereka memasak air dan makan, mengambil air sembahyang dan sembahyang,
dengan selalu sebagian utama pancaindra mereka memeriksa dan mengamati rimba di
sekelilingnya. Rimba yang kini mengandung ancaman dan maut.
Narasi dapat pula disajikan dengan pola lain, misalnya dengan urutan ruang atau pola
spasial. Kejadian-kejadian dalam teks itu disusun dengan mengikuti bagian-bagian dari suatu
tempat. Misalnya, dari barat ke timur, dari pinggir ke tengah, dari dalam ke bagian luar.
Perbandingan Teks Prosedur dengan Teks Narasi
Aspek
Persamaan
Perbedaan

Jenis Teks
Teks Prosedur
Disusun secara kronologis
Disusun dengan pola langkahlangkah yang berupa kalimat
perintah.

Teks Narasi
Mengandung unsur tokoh, latar, rangkaian
peristiwa.
Dapat disusun dengan pola keruangan
ataupun kausalitas.
Prosedur Kompleks
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Menulis Teks Prosedur Kompleks

Secara umum, untuk bisa menulis teks prosedur kompleks, kita harus menentukan topiknya
terlebih dahulu. Pilihlah topik yang kita kuasai dan bermanfaat untuk pembaca. Dibandingkan
dengan topik-topik tentang politik, hukum, dan kriminal, topik tentang pendidikan tentu lebih kita
kuasai karena hampir setiap hari kita berada di lingkungan pendidikan. Topik tentang kehidupan
remaja dapat pula kita pilih karena kita sendiri masih berusia remaja.
Berikut beberapa jenis topik yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan keremajaan.
1.
2.
3.
4.
5.

Pendidikan
Cara belajar kelompok yang efektif
Langkah-langkah berdiskusi yang benar
Cara sehat untuk menjadi sang juara
Kiat cepat mengingat pelajaran
Tips mengintip sekolah unggulan

1.
2.
3.
4.
5.

Keremajaan
Tips menghindari pergaulan bebas
Kiat jitu agar disayang teman
Langkah-langkah terbebas tawuran
Cara sehat menurunkan berat badan
Langkah-langkah menuju remaja penuh
percaya diri

Tulisan akan menjadi lebih menarik dan mendalam apabila kita memiliki bahan-bahannya
yang banyak. Bahan untuk menulis karangan tidak selalu harus mengandalkan pengetahuan
ataupun pengalaman langsung. Bahan-bahan tersebut juga dapat diperoleh melalui bacaan.
Kamus, buku, surat kabar, majalah, dan internet merupakan sumber inspirasi yang sangat kaya
untuk menulis karangan. Dari bahan-bahan tersebut kita dapat memperoleh aneka pengetahuan
dan beragam informasi yang dapat memperkaya wawasan untuk menulis. Semakin banyak sumber
yang dibaca, akan semakin luas dan semakin bertambah pandangan kita mengenai suatu hal.
Untuk memperoleh bahan dari berbagai sumber bacaan, kita perlu mengusahakannya dengan
langkah-langkah berikut.
1. Membaca sumber-sumber tersebut secara intensif.
2. Mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang telah
ditentukan.
Jika topiknya tentang cara belajar, kita perlu membaca sumber-sumber berkenaan dengan
hal-hal berikut:
1. pengertian belajar;
2. faktor-faktor yang memengaruhi proses belajar;
3. langkah-langkah belajar yang baik.
Namun, jika topiknya itu tentang cara menghindari pergaulan bebas, bahan-bahan yang dapat
dikumpulkan adalah sebagai berikut:
1. pengertian pergaulan bebas;
2. ciri-ciri pergaulan bebas;
3. hal-hal negatif dari pergaulan bebas;
4. cara-cara menghindari pergaulan bebas;
5. kegiatan-kegiatan positif yang menggantikan pergaulan bebas.
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Apabila bahan-bahan itu sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka
karangan. Catatlah hal-hal penting dari sumber-sumber tersebut dan jadikanlah sebagai kerangka
karangan. Cukup gagasan-gagasan pokoknya saja. Keberadaan kerangka karangan sangat penting
untuk menjadikan susunan tulisan kita lebih lengkap dan sistematis. Lebih-lebih tulisan kita itu
merupakan suatu petunjuk, harus jelas dan benar sistematikanya, baik berpola kronologis, berpola
penting-tidak penting, ataupun pola-pola lainnya.
Dengan adanya kerangka karangan, kemungkinan terlewatinya langkah atau petunjuk dapat
terhindarkan. Manfaat kerangka karangan lainnya adalah sebagai berikut:
1. memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih teratur;
2. memudahkan penempatan bagian karangan yang penting dengan yang tidak penting;
3. menghindari timbulnya pengulangan pembahasan;
4. membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan.
Perhatikanlah kerangka karangan berikut untuk topik “menjadi pribadi yang penuh percaya
diri”.
1. Menerima apa adanya
2. Mengenali kekurangan dan kelebihan diri
3. Bertanya tentang kekurangan dan kelebihan diri
4. Keyakinan pada diri sendiri
5. Selalu bersyukur
6. Bersyukur menambah kebahagiaan
7. Banyak tersenyum secara tulus
8. Senyum membawa kebahagiaan
Kerangka karangan itu kita susun berdasarkan bahan-bahan yang kita peroleh melalui kajian
dari berbagai sumber. Semakin banyak bahan, semakin jelas dan terperinci pula kerangka karangan
itu. Namun, kita tidak perlu kaku di dalam pengembangannya. Kita bisa saja menambahkan
atau bahkan menghilangkan beberapa bagian. Susunannya pun bisa kita ubah sesuai dengan
keperluan.
Berikut contoh teks sebagai pengembangan dari kerangka karangan di atas.
Menjadi Pribadi Penuh Pecaya Diri
Untuk menjadi pribadi yang percaya diri, Anda harus menerima diri apa adanya. Ini
sangatlah penting karena begitu Anda menerima diri Anda apa adanya, Anda merasa senang
dengan diri Anda sendiri. Artinya, Anda menerima apa pun kelebihan dan kekurangan yang
melekat pada diri Anda selama ini. Tentunya, yang dimaksud dengan menerima kekurangan
disini bukan sama sekali membiarkan kekurangan diri Anda begitu saja. Sebaliknya, Anda
terdorong untuk memperbaiki kekurangan dengan sepenuh hati, tanpa putus asa.
Langkah pertama dengan menanyakan kepada diri Anda tentang hal-hal berikut dan
jawablah sejujurnya.
1. Apa saja kekurangan diri saya selama ini yang harus saya perbaiki, demi mencapai impian
mulia saya?
2. Hal apakah dari diri saya yang kurang disukai orang lain atau teman saya?
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Adapun yang dimaksud dengan kelebihan disini adalah hal-hal positif diri Anda yang patut
Anda syukuri dan maksimalkan. Cara mengenali kelebihan diri Anda ini sangatlah mudah.
Untuk mengenali kelebihan Anda, jawablah pertanyaan berikut.
1. Hal positif apa sajakah yang teman saya sukai dari diri saya?
2. Apa yang saya sukai dari diri saya selama ini?
3. Apa yang orang lain rindukan dari diri saya?
Langkah kedua, yakinlah pada diri Anda sendiri. Keyakinan adalah fondasi kehidupan.
Sekali kita yakin kepada diri sendiri, sejak itulah kita lebih mudah melangkah dalam meraih
impian.
Langkah ketiga, bersyukurlah atas apa pun yang Anda dapatkan. Bersyukur adalah bukti
kebahagiaan seseorang. Semakin kita pandai bersyukur, semakin tinggi kebahagiaan yang kita
dapatkan. Dengan bersyukur, kita telah mengakui setiap kebaikan yang kita dapatkan serta
menikmati setiap kebaikan yang kita lakukan.
Langkah keempat, tersenyumlah dengan tulus kepada setiap orang, termasuk orang yang
pernah menyakiti diri Anda. Senyum adalah doa. Setiap doa adalah kebaikan. Setiap kebaikan
adalah awal dari kebahagiaan. Itulah sebabnya semakin sering kita tersenyum dengan tulus,
semakin bahagialah diri kita. Semakin kita bahagia, semakin percaya dirilah diri kita.
Selamat menjadi pribadi yang percaya diri dan penuh bahagia! (Sumber: Ainy Fauziyah
dalam Kompas)

Soal-soal Latihan
Pilihlah jawaban yang paling benar!
(Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1-3)
Boleh-boleh saja ikut arus. Akan tetapi, tetap ingat juga tempat kita berpijak agar identitas bangsa
tidak hilang. Siapa lagi yang akan mengemban pesan dan peninggalan nenek moyang dan leluhur
bangsa kalau bukan kita sendiri. Iya, kan? Kita tahu dan sadar bahwa Indonesia kita tercinta ini
punya ragam kebudayaan yang sangat kaya. Setiap provinsi dan suku bangsa mempunyai karakter
yang berbeda satu sama lain, juga latar belakang budaya yang berbeda. Masing-masing provinsi
memiliki bentuk penampilan, mempunyai keunikan yang sangat indah, kaya akan warna, bentuk,
detail-detail, dan ornamen-ornamen unik dan penuh identitas kedaerahan. Tentunya semua itu
tidak akan pernah dan tidak boleh dilupakan hanya karena ingin ikut arus gaya minimalis.
1.

Kata kerja imperatif dalam cuplikan teks di atas adalah ….
A. tidak boleh
D. mengemban pesan
B. kita tahu
E. ikut arus
C. mempunyai

2.

Contoh konjungsi yang menyatakan syarat ….
A. dan
D. agar
B. yang
E. akan tetapi
C. kalau
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3.

Cuplikan di atas mengandung petunjuk tentang ….
A. gaya hidup
B. pola budaya
C. bentuk rumah
D. cara mempertahankan budaya bangsa
E. penampilan dalam berkeluarga

(Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 4-5)
(1) Sampai di sini penampilan ruang masih standar gaya minimalis seperti yang sering kita lihat
pada umumnya. (2) Jangan dibiarkan karena dapat membuat rumah berkesan tidak atau belum
selesai akibat terlalu bersih, bahkan cenderung gersang. (3) Sementara itu, sebuah rumah tinggal,
betapa pun sederhananya tetap harus ada sentuhan manusiawi agar lebih hidup.
4.

Kalimat yang menyatakan perintah ditandai dengan nomor ….
A. (1)
D. (1), (2)
B. (2)
E. (2), (3)
C. (3)		

5.

Konjungsi yang menyatakan penguatan dinyatakan dalam kalimat ….
A. (1)
D. (1), (2)
B. (2)
E. (2), (3)
C. (3)

(Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 6-7)
Seandainya kita berkesempatan berkunjung ke Kutub Utara dan Kutub Selatan, ada pemandangan
langit menakjubkan yang hanya ada di daerah itu. Terlihat cahaya berwarna-warni biru, merah,
kuning, melengkung, meliuk, menjuntai, dan berpendar puluhan bahkan ratusan kilometer disertai
suara desis di kesunyian malam. Aurora bak tirai cahaya di ketinggian 90 km hingga 800 km yang
membungkus dataran es.
6.

Bacaan di atas terkategori sebagai jenis teks ….
A. ekspalansi
B. anekdot
C. eksposisi
D. laporan pengamatan
E. ulasan

7.

Aspek yang berbeda dari teks tersebut dengan prosedur kompleks adalah terdapat pada ….
A. penggunaan konjungsi
B. penggunaan keterangan waktu
C. penggunaan kata kerja imperatif
D. penentuan topik tentang hal yang diamati
E. kalimat-kalimatnya yang tidak berupa perintah
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(Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 8-10)
Yakinkan calon pemberi dana bahwa bekerja sama dalam bentuk pemberian dana dari mereka
adalah tindakan yang sangat berharga dan merupakan investasi yang baik. Gambarkan secara jelas
manfaat yang akan ditimbulkan atas bantuan mereka. Keuntungan yang lain (jika ada) mestinya
juga harus kita paparkan kepada pemberi dana untuk masa depan. Misalnya, setelah kegiatan
berakhir, apakah masih ada rencana tindak lanjut yang mungkin menguntungkan mereka, baik
secara psikologis, sosial, politik, maupun ekonomi.
8.

Kalimat yang tidak bernada perintah berada pada urutan ….
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat
E. ketiga dan keeempat

9.

Contoh kata kerja imperatif dalam teks di atas adalah ….
A. yakinkan dan gambarkan
B. bekerja sama dan merupakan
C. menguntungkan dan mestinya
D. berakhir dan tindakan
E. misalnya dan maupun

10. Bahwa kalimat ketiga berbentuk pasif ditandai oleh kata-kata ….
A. keuntungan
B. jika ada
C. kita paparkan
D. juga harus
E. kepada pemberi dana
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 11-12).
(1) Saat Anda bermaksud mencari peluang kerja, mulailah dengan mencari informasi sebanyakbanyaknya. (2) Sering-seringlah membaca koran atau mendengarkan radio. (3) Kedua jenis media
itulah yang kini menjadi corong utama bagi banyak perusahaan dalam merekrut karyawan baru.
11. Contoh kata kerja impertif dalam teks di atas adalah ….
A. itulah
B. merekrut
C. bermaksud
D. mulailah
E. sebanyak-banyaknya
12. Kalimat yang menggunakan keterangan penunjuk waktu adalah .…
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (1), (2)
E. (2), (3)
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(Teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 13-15)
(1) Teori Wiwin jitu. (2) Tak berapa lama menekuni pekerjaan server, ia terpilih menjadi trainer
para server baru. (3) Selama bekerja, Wiwin terus mengembangkan diri dan mengasah ide-ide
untuk perusahaan. (4) Ia pun akhirnya dilirik untuk menjadi asisten personnel manager. (5)
Merasa punya bekal lumayan, Wiwin sempat tergoda untuk pindah ke perusahaan lain. (6) Namun,
pimpinannya menawarkan posisi aduhai, menjadi purchasing manager. (7) Dari situ ia ditawari
lagi menjadi cost controller manager dan akhirnya public relation manager.
13. Teks di atas dikembangkan dengan pola ….
A. umum-khusus
B. sebab-akibat
C. keruangan
D. kronologis
E. penting-tidak penting
14. Kata-kata yang menunjukkan urutan waktu, kecuali ….
A. tak beberapa lama
B. akhirnya
C. selama bekerja
D. akhirnya
E. sempat tergoda
15. Kalimat yang menggunakan konjungsi antarkalimat .…
A. (2)
B. (3)
C. (5)
D. (6)
E. (7)
(Teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 16-18)
(1) Sebelum memutuskan untuk melamar atau bahkan menerima pekerjaan itu, usahakan untuk
mengetahui dengan jelas pekerjaan yang harus dilakukan. (2) Sumber yang paling tepat untuk
ditanya adalah manajer yang langsung menangani pekerjaan yang akan dilamar. (3) Bisa juga
menghubungi kenalan yang pernah menangani pekerjaan semacam itu. (4) Cara ini penting
dilakukan untuk menghindari ‘mimpi’ akan perusahaan yang menawarkan gaji dan keuntungan
muluk yang kenyataannya boleh jadi di luar dugaan Anda.
16. Kalimat yang menyatakan perintah ditandai dengan nomor ….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (1), (4)
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17. Kalimat yang menggunakan keterangan waktu terdapat pada nomor ….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (1), (2)
18. Contoh kata tidak baku dalam teks adalah ….
A. bahkan
B. usahakan
C. mimpi
D. dugaan
E. muluk
(Teks ini digunakan untuk menjawab soal nomor 19-20)
(1) Yang terjadi pada era globalisasi sekarang ini sesungguhnya adalah westernisasi. (2) Pengaruh
negara-negara Barat atau negara-negara maju terus menjejali budaya bangsa-bangsa terbelakang,
termasuk kita, sehingga budaya kita sendiri menjadi terkikis. (3) Kita kehilangan identitas karena
rapuhnya pondasi mental di samping kepercayaan diri yang sangat lemah. (4) Kita lebih bangga
dengan atribut-atribut bangsa lain dan merasa malu dengan identitas bangsa sendiri.
19. Cuplikan di atas merupakan bagian dari jenis teks ....
A. prosedur kompleks
B. eksposisi
C. eksplanasi
D. cerita ulang
E. laporan observasi
20. Kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas ditandai dengan nomor ....
A. (1), (4)
B. (2), (3)
C. (2), (4)
D. (3), (4)
E. (1), 2)
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V

Negosiasi

A Pengertian
Amatilah teks berikut.
Sansan
Bu Lita
Sansan
Bu Lita
Sansan
Bu Lita
Sansan
Bu Lita
Sansan

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Bu Lita :

Sansan :
Bu Lita :
Sansan :
Bu Lita :

Sansan

:

“Maaf, Bu. Bisa meminta waktu sebentar?”
“Ada apa, ya, San?”
“Saya ingin mengajukan cuti kerja.”
“O, ya. Pasti karena kehamilanmu itu, kan?”
“Betul, Bu.”
“Sudah berapa bulan kandungannya?”
“Sudah delapan bulan, Bu.”
“Kan, masih sebulan lagi. Nanti saja kalau sudah dekat waktunya lahir.”
“Sudah terasa berat, Bu. Lagi pula untuk jaga-jaga, khawatir waktunya di luar
dugaan.”
“Begini saja, bagaimana kalau menunggu dua minggu lagi supaya nanti cutinya
lebih panjang setelah melahirkan? Sekarang bekerja dulu.Ya, bekerjanya jangan
yang berat-berat. Pilih-pilih.”
“Maaf, ya, Bu. Memang Ibu memberi waktu cutinya berapa lama?”
“Tiga bulan. Cukup, kan?”
“Iya, saya kira cukup. Mudah-mudahan selama itu, saya dan si bayi nanti sudah
sehat dan kuat lagi.”
“Ya, tapi sekarang kamu jangan dulu cuti. Nunggu dua minggu lagilah karena memang
Ibu sangat membutuhkan tenaga kamu. Jangan khawatir kecepetan lahir. Ibu juga
sudah pengalaman dalam masalah itu mah. Ibu, kan, sudah dua kali melahirkan.”
“Mudah-mudahan, ya, Bu. Terima kasih atas kebaikan Ibu.”

Teks di atas merupakan suatu bentuk percakapan antara dua tokoh, yakni Sansan dan Bu
Lita. Jika Anda perhatikan, di dalamnya terdapat tawar-menawar. Tokoh Sansan mengajukan
penawaran, yakni meminta cuti kerja kepada majikannya, Bu Lita. Namun, Bu Lita tidak langsung
menyetujui permintaan karyawannya itu.Ia pun mengajukan penawaran, yakni meminta Sansan
tidak langsung cuti. Ia berharap dua minggu lagi, karyawannya itu tetap bekerja. Kemudian, ia
akan memberikan kesempatan cuti selama tiga bulan.
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85

Percakapan atau dialog semacam itulah yang kemudian disebut dengan negosiasi, yakni
bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang
mempunyai kepentingan berbeda. Dalam negosiasi, pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan
perbedaan itu dengan berdialog. Negosiasi dilakukan karena pihak-pihak yang berkepentingan
perlu membuat kesepakatan mengenai persoalan yang menuntut penyelesaian bersama. Definisi
lainnya adalah sebagai berikut.
1. Negosiasi merupakan proses penetapan keputusan secara bersama antara beberapa pihak
yang memiliki kepentingan berbeda.
2. Negosiasi merupakan suatu cara dalam menetapkan keputusan yang dapat disepakati oleh
dua pihak atau lebih untuk mencukupi kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan.
Di dalam negosiasi, terdapat suatu perbedaan kepentingan di antara dua tokoh yang terlibat
(negosiator). Dengan negosiasi tersebut, diharapkan perbedaan-perbedaan itu dapat dikompromikan
sehingga pada akhirnya diperoleh kesepakatan-kesepakatan. Meskipun demikian, negosiasi tidak
selalu berujung pada kesepakatan-kesepakatan. Mungkin saja yang terjadi kemudian adalah
kegagalan karena masing-masing pihak tidak mencapai harapan-harapannya.
Dalam percakapan di atas, kesepakatan itu tercapai. Sansan, sebagai negosiator 1, memperoleh
persetujuan untuk cuti selama tiga bulan walaupun berlaku dua minggu kemudian. Bu Lita pun,
sebagai negosiator 2, terpenuhi kepentingannya karena Sansan mau untuk bekerja selama dua
minggu ke depan.
Perhatikan pula teks berikut.
Adam
Hasan
Adam
Hasan
Adam
Hasan

:
:
:
:
:
:

Adam
Hasan
Adam
Hasan

:
:
:
:

Adam :
Hasan :
Adam :
Hasan :

“Kita belajar kelompok nanti malam di rumah saya!”
“Ide bagus, tuh! Tapi, di rumah saya saja. Rumah kamu jauh!”
“Pakai motorlah. Paling gak sampai setengah jam sampai!”
“Motornya lagi dipakai kakak. Udah, di rumah saya saja!?
“Ya, bagaimana….?”
“Di rumah saya saja. Nanti saya sediakan makanan banyak. Kamu kan suka makan.
He….”
“Benar, nih! Akan disediakan makanan!”
“Dijamin!”
“Baiklah kalau begitu. Nanti malam saya yang datang ke rumahmu! Tapi….”
“Iya, makanan apa pun yang kamu inginkan akan saya sediakan. Mau kerupuk,
gorengan, lalap-lalapan. Air putih….!”
“Itu mah tidak istimewa, San! Di rumah saya juga banyak.”
“Bercanda dong! Tenanglah, soal makanan, saya jamin. Oke, ya! Nanti malam kamu
yang datang ke rumahku!”
Siap, jangan khawatir!”
“Sip. Terima kasih kalau begitu!”

Teks di atas bukanlah percakapan biasa. Topik yang diobrolkan memiliki arah ataupun tujuan
yang jelas. Mereka melakukan tawar menawar tempat kegiatan belajar kelompok yang akan mereka
lakukan. Adam dan Hasan memiliki keinginan masing-masing. Keinginan-keinginan itu mereka
ajukan sampai akhirnya diperoleh suatu kesepakatan.Tindakan yang dilakukan Adam dan Hasan
itulah yang berkategori sebagai negosiasi.
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Di dalam contoh tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan adalah Adam dan Hasan.
Mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda, yakni ingin kegiatan belajarnya dilaksanakan
di rumah masing-masing. Keinginan itu kemudian mereka negosiasikan yang pada akhirnya
disepakati bahwa belajar kelompok itu dilakukan di rumah Hasan. Dalam hal ini Adam mengalah
ataupun mengorbankan keinginannya untuk bisa belajar kelompok di rumah sendiri. Akan tetapi,
ia mendapat kompensasi. Keinginan lain untuk bisa makan-makan ketika belajar kelompok
terpenuhi. Hasan akan memenuhi keinginannya itu dengan menyediakan makanan di rumahnya.

B

Fungsi, Struktur, dan Kaidah Teks Negosiasi

1. Fungsi Teks Negosiasi
Teks negosiasi tergolong ke dalam bentuk teks diskusi (discussion). Di dalamnya
membahas suatu isu tertentu dengan disertai sejumlah argumen dari dua pihak atau lebih
dengan tujuan untuk mengompromikan atau menyepakati kepentingan-kepentingan yang
berbeda. Kegiatan itu berisi adu tawar yang kemudian berujung pada kesepakatan atau
ketidaksepakatan. Istilah lain dari adu tawar keinginan itu, kita istilahkan dengan negosiasi.
Adu tawar atau negosiasi ternyata sering terjadi dalam berbagai kesempatan. Bahkan, dapat
dikatakan bahwa ketika berhubungan dengan orang lain, kita tidak bisa lepas dengan proses
negosiasi, tetapi dalam bentuk dan tingkat kepentingan yang berbeda-beda.
Di dalam pergaulan sehari-hari, kecakapan bernegosiasi sangat diperlukan. Misalnya,
kecakapan bernegosiasi diperlukan untuk menentukan tempat belajar kelompok, memilih
tujuan wisata, memilih ketua kelas atau ketua OSIS. Dalam kehidupan yang lebih luas,
kecakapan tersebut diperlukan dalam pergaulan masyarakat, bidang pekerjaan, dan kehidupan
bernegara. Dalam bidang-bidang tersebut, banyak sekali kegiatan yang harus diselesaikan
melalui negosiasi-negosiasi.
Berikut contoh-contoh kegiatan lainnya yang perlu diselesaikan melalui negosiasi:
a. jual beli barang, jasa;
b. penggajian karyawan;
c. penempatan tenaga kerja;
d. penyusunan program-program organisasi;
e. pembagian warisan;
f. sengketa rumah atau tanah;
g. pembangunan fasilitas-fasilitas umum;
h. penentuan calon wakil rakyat dalam suatu partai politik.
Kecapakan bernegosiasi penting kita kuasai dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan
tertentu. Kalau tidak demikian, kita akan selalu kalah dalam proses tawar menawar. Tentu
hal itu tidak kita inginkan. Ketika ada kegiatan, maksud, keinginan, atau apa pun namanya
yang melibatkan orang lain, seharusnya kita selalu menjadi pemenang. Dalam hal inilah,
kecakapan bernegosiasi merupakan kuncinya.
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Melibatkan
orang lain

Ada kepentingan

Bernegosiasilah

Dalam bidang apa pun, tidak terkecuali pula dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan
bernegosiasi tetap diperlukan selama kita ingin menjadi pemenang dalam pergaulan.
Bernegosiasi sesungguhnya merupakan strategi untuk meraih berbagai kepentingan,
memenangkan konflik, dan merupakan sarana untuk berbagai permasalahan yang berhubungan
dengan orang lain.
Karakteristik dan arti penting lainnya dari negosiasi adalah sebagai berikut.
a. Negosiasi bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan.
b. Negosiasi bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan.
c. Negosiasi merupakan sarana untuk mencari penyelesaian.
d. Negosiasi mengarah kepada tujuan praktis.
e. Negosiasi memprioritaskan kepentingan bersama.
• Menjual barang dengan
harga mahal

• Ingin cuti kerja
• Memperoleh
kenaikan gaji

• Bisa naik jabatan
dengan cepat

Sarana untuk
memenangkan
persaingan

Sarana untuk
meraih berbagai
kepentingan

Sarana untuk
menyelesaikan
masalah

Sarana untuk
menyelesaikan
konflik

• Tertukar
jadwal kerja

• Terabaikannya
tugas dari pimpinan
• Kenaikan gaji berlarut-larut
Empat Arti Penting Negosiasi
dalam Dunia Kerja
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• Salah pengertian
dalam posisi jabatan

2. Struktur Teks Negosiasi
Struktur adalah susunan, urutan, ataupun tahapan. Di dalam negosiasi, terdapat lima
tahapan yang lazim dilalui dalam proses bernegosiasi. Kelima tahapan itu adalah sebagai
berikut.
a. Negosiator 1 menyampaikan maksud bernegosiasi.
b. Negosiator 2 menyampaikan penolakan ataupun sanggahan dengan alasan-alasan.
c. Negosiator 1 mengemukakan argumentasi ataupun fakta yang memperkuat maksudnya
tersebut agar disetujui oleh negosiator 2.
d. Negosiator 2 kembali mengemukakan penolakan dengan sejumlah argumentasi dan fakta.
e. Terjadinya kesepakatan/ketidaksepakatan.
Argumentasi
yang
meyakinkan

Penting
dalam
bernegosiasi

Fakta yang
lengkap
dan jelas

Di dalam contoh teks negosiasi sebelumnya, yang dimaksud dengan negosiator 1
adalah Sansan dan negosiator 2 Bu Lita. Sebagai negosiator 1, Sansanlah yang pertama kali
mengajukan maksud dalam bernegosiasi tersebut, yakni ingin memperoleh cuti kerja.
Bu Lita tidak langsung menerima pengajuan cuti Sansan dengan alasan kehamilan Sansan
masih delapan bulan. Sansan pun mengemukakan argumentasinya bahwa ia sudah merasa
berat dengan kehamilannya itu. Ia pun khawatir akan melahirkan di luar dugaan sehingga
mengajukan cuti untuk berjaga-jaga.
Bu Lita tetap tidak menyetujuinya. Namun, ia memberikan tawaran, yakni meminta
Sansan bekerja dua minggu lagi. Argumentasi yang dikemukakannya, (1) supaya cuti setelah
melahirkan lebih panjang, (2) Sansan bisa memilih pekerjaan yang ringan.
Sansan menyetujui tawaran Bu Lita karena Bu Lita menguatkan argumentasinya
lagi bahwa ia sangat membutuhkan tenaga Sansan. Bu Lita pun menjamin, berdasarkan
pengalamannya, Sansan tidak akan melahirkan terlalu cepat.
Akhir dari negosiasi pada contoh di atas berakhir pada suatu kesepakatan bahwa Sansan
bisa cuti selama tiga bulan, namun ia harus meneruskan pekerjaannya terlebih dahulu selama
dua minggu. Setelah itu, barulah ia bisa memperoleh cuti kerja dari Bu Lita.

Negosiasi

89

Dengan melihat contoh tersebut, secara umum teks negosiasi dibentuk oleh tiga bagian,
yakni pembukaan, isi, dan penutup.
a. Pembukaan berisi pengenalan isu atau sesuatu yang dianggap masalah oleh salah satu
pihak, misalnya permintaan cuti kerja karena terkait dengan kehamilan.
b. Isi berupa adu tawar dari kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian yang saling
menguntungkan, sampai diperolehnya kesepakatan atau ketidaksepakatan. Di dalamnya
mungkin terdapat argumen-argumen, termasuk penentangan dan sanggahan-sanggahan.
c. Penutup berisi persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Mungkin pula di
dalamnya ada ucapan terima kasih, harapan, ataupun ungkapan lainnya sebagai penanda
kepuasan ataupun ketidakpuasan.
Pembukaan

Pengenalan isu,
masalah

Pengajuan
Struktur Negosiasi

Isi
Penawaran

Penutup

Kesepakatan,
kepuasan,
ketidakpuasan

Struktur Teks Negosiasi

Berikut contoh analisis struktur teks negosiasi.
Teks Negosiasi
Struktur
Keterangan
Nana
: “Maaf, Pak. Apa pekerjaan ini bisa
Permintaan penundaan
Pendahuluan
ditunda sekitar dua harian, Pak?”
pekerjaan
Pak Eko : “Mengapa, Na? Saya berbesar hati,
kamulah satu-satunya pegawai saya
yang bisa menyelesaikan pekerjaan
itu dalam waktu cepat. Makanya saya
memercayakannya pada kamu. Seka
rang malah meminta ditunda! Ada apa?”
Nana
: “Sebelumnya saya berterima kasih pada
Bapak atas kepercayaannya. Namun,
bagaimana, ya. Orangtua saya tadi
pagi masuk rumah sakit dan saya harus
menungguinya di sana.”
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Pak Eko : “O…, sakit apa, Na?”
Nana
: “Kecelakaan lalu lintas, Pak.”
Pak Eko : “Bapak juga dilematis kalau begitu.
Bagaimana juga, ya?”
Nana
: “Maaf, Pak. Kalau boleh tahu, deadline
pekerjaan itu memang berapa hari?”
Pak Eko : “Ya, 2-3 hari, Na. Makanya….”
Nana
: “Nah, berarti ada satu hari untuk menye
lesaikannya. Saya sanggup, Pak.”
Pak Eko : “Kalau tergesa-gesa, nanti pekerjaannya
tidak sempurna, Na!”
Nana
: “Saya maksimalkan, Pak. Nanti hasil
nya bisa Bapak lihat!”
Pak Eko : “Ya, tetap saja, tidak akan semaksimal
apabila waktunya lebih leluasa, kan?”
Nana
: “Atau begini saja, Pak. Bagaimana
kalau pekerjaannya saya bawa. Nanti
di rumah sakit sambil menunggu orang
tua, saya kerjakan.”
Pak Eko : “Mungkin tidak kamu bekerja sambil
menunggui orang sakit?”
Nana
: “Bisa, Pak. Kan, tidak mengganggu
orang sakit atau siapa pun. Membuat
proposal bisa dikerjakan di laptop
langsung, kan, Pak.”
Pak Eko : “Bagaimana dengan berkas-berkasnya,
nanti tercecer atau hilang kalau dibawa
ke rumah sakit!”
Nana
: “Saya jamin tidak, Pak. Akan saya aturatur agar hal itu tidak terjadi.”
Pak Eko : “Ya, baiklah kalau begitu. Kamu bisa
tidak masuk kantor selama dua hari dan
setelah itu proposalnya sudah selesai.”
Nana
: “Siap, Pak.”

Isi

Adu tawar tentang
kemungkinankemungkinan
penundaan
penyelesaian
pekerjaan.

Penutup

Kepuasaan,
kesepakatan kedua
belah pihak.

Perhatikan pula struktur teks negosiasi berikut.
Adam
Hasan
Adam
Hasan

:
:
:
:

“Kita belajar kelompok nanti malam di rumah saya!”
“Ide bagus, tuh! Tapi, di rumah saya saja.Rumah kamu jauh!”
“Pakai motorlah. Paling gak sampai setengah jam sudah sampai!”
“Motornya lagi dipakai kakak. Udah, di rumah saya saja!?”
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Adam : “Ya, bagaimana….?”
Hasan : “Di rumah saya saja. Nanti saya sediakan makanan banyak. Kamu kan suka
makan. He….”
Adam : “Benar, nih! Akan disediakan makanan!”
Hasan : “Dijamin!”
Adam : “Baiklah kalau begitu. Nanti malam saya yang datang ke rumahmu! Tapi….”
Hasan : “Iya, makanan apa pun yang kamu inginkan akan saya sediakan. Mau kerupuk,
gorengan, lalap-lalapan. Air putih….!”
Adam : “Itu mah tidak istimewa, San! Di rumah saya juga banyak.”
Hasan : “Bercanda dong! Tenanglah, soal makanan, saya jamin. Oke, ya! Nanti malam
kamu yang datang ke rumahku!”
Adam : Siap, jangan khawatir!”
Hasan : “Sip. Terima kasih kalau begitu!”
Berdasarkan contoh di atas, pihak-pihak yang berkepentingan adalah Adam dan
Hasan. Mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda, yakni ingin kegiatan belajarnya
dilaksanakan di rumah masing-masing. Keinginan itu kemudian mereka negosiasikan yang
pada akhirnya disepakati bahwa belajar kelompok itu dilakukan di rumah Hasan. Dalam
hal ini Adam mengalah ataupun mengorbankan keinginannya untuk bisa belajar kelompok
di rumah sendiri. Akan tetapi, ia mendapat kompensasi. Keinginan lain untuk bisa makanmakan ketika belajar kelompok terpenuhi. Hasan akan mememenuhi keinginannya itu dengan
menyediakan makanan di rumahnya.
Adapun struktur negosiasi tersebut adalah sebagai berikut.
a. Negosiator 1 menyampaikan maksudnya.
Dalam contoh di atas Adam mengajak Hasan untuk belajar kelompok nanti malam.
b. Pihak mitra bicara (negosiator 2) menyanggah dengan alasan tertentu
Dalam contoh di atas Hasan menolak dengan alasan rumah Adam terlalu jauh.
c. Negosiator 1 mengemukakan argumentasi untuk mempertahankan tujuan awalnya untuk
disetujui negosiator 2.
Dalam contoh di atas meminta Hasan untuk menggunakan motor saja agar mudah
menjangkau rumahnya.
d. Negosiator 2 kembali mengemukakan penolakan dengan alasan tertentu pula.
Dalam contoh di atas, Hasan tetap mengatakan tidak bisa untuk belajar di rumah
Adam karena motornya dipakai kakaknya.
e. Terjadinya kesepakatan atau ketidaksepakatan
Dalam contoh di atas terjadi kesepakatan yaitu sebagai berikut.
a. Belajar kelompok dilakukan di rumah Hasan.
b. Selama belajar kelompok Hasan harus menyediakan makanan untuk Adam.

3. Kaidah Teks Negosiasi
Kaidah bernegosiasi adalah aturan ataupun kelaziman.Dalam bernegosiasi terdapat enam
kaidah umum yang harus kita perhatikan.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Dalam kegiatan negosiasi terkandung aspek-aspek berikut.
Negosiasi selalu melibatkan dua pihak atau lebih, baik secara perorangan, kelompok,
perwakilan organisasi, ataupun perusahaan.
Negosiasi merupakan kegiatan komunikasi langsung atau komunikasi lisan.
Negosiasi terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan.
Negosiasi diselesaikan melalui tawar-menawar atau tukar-menukar kepentingan.
Negosiasi menyangkut suatu rencana yang belum terjadi.
Negosiasi bermuara pada dua hal: sepakat atau tidak sepakat.
Kepentingan
negosiator 1

Kepentingan
negosiator 2

Berkompromi

Sepakat/
Tidak sepakat

Kepentingan
negosiator 3 dst

Pada contoh di atas, proses negosiasi melibatkan dua pihak atas nama perorangan dan
perusahaan, yakni Sansan dan Bu Lita. Komunikasi terjadi secara lisan, dalam hal ini Sansan
menemui langsung Bu Lita.Terdapat kepentingan yang berbeda di antara keduanya.
a. Sansan ingin memperoleh cuti kerja dengan segera.
b. Bu Lita tidak menyetujuinya. Ia menginginkan Sansan tidak cepat-cepat cuti.
Terjadilah tukar-menukar kepentingan di dalam percakapan tersebut, yakni (a) Sansan
ingin memperoleh cuti kerja, (b) Bu Lita berkepentingan pula dengan tenaga Sansan dalam
dua minggu ke depan. Kedua kepentingan itu menyangkut sesuatu yang belum terjadi.
Negosiasi bermuara pada kesepakatan jalan tengah, yakni maksud Sansan terpenuhi bisa
memperoleh cuti selama tiga bulan walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan awal
karena ia tidak langsung bisa cuti pada waktu itu juga. Ia harus menunggu dua minggu ke
depan, dengan terlebih dahulu menyelesaikan sejumlah pekerjaan.
Sementara itu, dari kaidah kebahasaannya, teks negosiasi ditandai oleh hal-hal berikut.
a. Keberadaan kalimat berita, tanya, dan perintah hampir berimbang. Hal tersebut terkait
dengan bentuk negosiasi yang berupa percakapan sehari-hari sehingga ketiga jenis
kalimat tersebut mungkin muncul secara bergantian.
1) Kalimat berita (deklaratif, statement)
Contoh:
a) Saya ingin mengajukan cuti kerja.
b) Sudah delapan bulan, Bu.
c) Kan, masih sebulan lagi.
d) Sudah terasa berat, Bu.
e) Lagi pula untuk jaga-jaga, khawatir waktunya di luar dugaan.
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b.

c.

d.
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2) Kalimat tanya (interogatif, question)
Contoh:
a) Bisa meminta waktu sebentar?
b) Ada apa, ya, San?
c) Sudah berapa bulan kandungannya?
d) Bapak jadi dilematis juga kalau begitu. Bagaimana juga, ya?
e) Maaf, Pak. Kalau boleh tahu, deadline pekerjaan itu memang berapa hari?
3) Kalimat perintah (imperatif, command)
Contoh:
a) Nanti saja kalau sudah dekat waktunya lahir.
b) Sekarang bekerja dulu.
c) Ya, bekerjanya jangan yang berat-berat.
d) Pilih-pilih.
e) Ya, tapi sekarang kamu jangan dulu cuti.
f) Jangan khawatir kecepetan lahir.
Banyak menggunakan kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan. Hal ini
terkait dengan fungsi negosiasi itu, yakni untuk menyampaikan kepentingan dan
mengompromikannya dengan mitra bicara. Oleh karena itu, akan banyak kalimat yang
menyatakan maksud tersebut yang ditandai oleh penggunaan kata-kata seperti minta,
harap, mudah-mudahan.
Contoh:
1) Bisa meminta waktu sebentar?”
2) Mudah-mudahan selama itu, saya dan si bayi nanti sudah sehat dan kuat lagi.”
3) Mudah-mudahan, ya, Bu. Terima kasih atas kebaikan Ibu.
4) Saya pun berharap bisa menyelesaikannya dengan segera.
Banyak menggunakan kalimat bersyarat, yakni kalimat yang ditandai dengan kata-kata
jika, bila, kalau, seandainya, apabila. Ini terkait dengan sejumlah syarat yang diajukan
masing-masing pihak dalam rangkai “adu tawar” kepentingan.
Contoh:
1) Nanti saja kalau sudah dekat waktunya lahir.
2) Begini saja, bagaimana kalau menunggu dua minggu lagi supaya nanti cutinya lebih
panjang setelah melahirkan?
3) Kalau tergesa-gesa, nanti pekerjaannya tidak sempurna, Na!
4) Bagaimana kalau pekerjaannya saya bawa.
5) Bagaimana dengan berkas-berkasnya, nanti tercecer atau hilang kalau dibawa ke
rumah sakit.
6) Ya, baiklah kalau begitu.
Banyak menggunakan konjungsi penyebaban (kausalitas). Hal ini terkait dengan
sejumlah argumen yang disampaikan masing-masing. Untuk memperjelas alasan, mereka
perlu menyampaikan sejumlah alasan yang disertai penggunaan konjungsi penyebaban
karena, sebab, oleh karena itu, sehingga, akibatnya.
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Contoh:
1) O, ya. Pasti karena kehamilanmu itu, kan?”
2) Nunggu dua minggu lagilah karena memang Ibu sangat membutuhkan tenaga kamu.
3) Dia pun pasti ngerti karena kunjungan kita ke Bima Sakti pun untuk kepentingan
perusahaan.”
Melibatkan
dua pihak

Penyelesaian:
sepakat atau
tidak sepakat

Komunikasi
langsung
Kaidah
(Karakteristik
Umum)
Negosiasi

Tentang
sesuatu
yang belum
terjadi

Ada konflik

Penyelesaian:
adu tawar,
tukar menukar

C

Perbandingan Teks Negosiasi

Bernegosiasi umumnya merupakan kegiatan berbahasa lisan. Hal tersebut berbeda dengan
kegiatan berbahasa lainnya yang telah kita pelajari sebelumnya: penulisan anekdot, eksposisi,
laporan observasi, ataupun prosedur kompleks. Kegiatan berbahasa lisan memiliki karakteristik
tersendiri dibandingkan dengan kegiatan berbahasa tertulis, yakni sebagai berikut.
1. Kalimat-kalimatnya pendek-pendek karena banyak bagiannya yang mengalami pelesapan.
Contoh:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bentuk Pendek
Ide bagus, tuh!
Tapi, di rumah saya saja.
Pakai motorlah.
Ya, bagaimana….?
Benar, nih!
Mau kerupuk, gorengan,
lalap-lalapan?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bentuk Panjang
(Pernyataanmu merupakan) ide bagus, tuh!
Tapi, (belajar kelompoknya) di rumah saya saja.
(Kamu ke rumah saya) memakai motorlah.
Ya, (seharusnya) bagaimana…?
(Janjimu itu) benar, nih!
(Kamu) mau kerupuk, gorengan, atau lalaplalapan?
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2.

g.

Di rumah saya juga banyak.

g.

h.
i.

Bercanda, dong!
Siap, jangan khawatir!”

h.
i.

Tampak pada kalimat-kalimat di atas bahwa pelesapan itu terjadi pada subjek. Kata ganti
untuk diri sendiri dan lawan bicara tidak disebutkan langsung dengan alasan kedua-duanya
hadir di tempat itu.
Banyak menggunakan ragam bahasa nonbaku atau bahasa populer. Perhatikan contoh-contoh
berikut.
Nonbaku
a. banding-banding
b. gak
c. gitu
d. kemahalan
e. kinclong
f. lagi
g. nawar
h. oke
i. pakai
j. pinjam
k. punya
l. segitu
m. tapi
n. udah
o. ya

3.
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Di rumah saya (makanan-makanan itu) juga
banyak.
Saya bercanda, dong!
Siap, (kamu) jangan khawatir

Baku
dibanding-banding
tidak
begitu
terlalu mahal
bagus
sedang
menawar
baiklah
memakai
meminjam
mempunyai
seperti itu
tetapi
sudah
iya, benar

Banyak menggunakan kosakata percakapan. Dalam kedua contoh negosiasi di atas, yang
dimaksud kosakata percakapan adalah sebagai berikut.
a. tuh
b. ya
c. kan
d. nih
e. dong
f. mah
g. sip
h. iya
i. yah
j. deh
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Banyak
mengalami
pelesapan
kata

• Ide bagus, tuh!
• Tapi, di rumah saya saja.
• Pakai motorlah.

• banding-banding
Banyak
menggunakan
kata
nonbaku

Ragam Bahasa
dalam Bernegosiasi

• gak
• gitu
• kemahalan
• kinclong

• tuh
Banyak
menggunakan
kosakata
percakapan

• ya
• kan
• nih
• dong

Selain karakteristik kebahasaan yang telah dipaparkan di atas, sebagai bagian dari komunikasi
lisan, negosiasi tidak hanya mengandalkan bahasa verbal atau kata-kata, tetapi juga melibatkan
bahasa tubuh dan vokalisasi (nada suara). Ketiga unsur itu memiliki peran masing-masing di
dalam menentukan keberhasilan dalam bernegosiasi.
Sebagai bagian dari komunikasi lisan, negosiasi tidak hanya mengandalkan bahasa verbal
atau kata-kata, tetapi juga melibatkan bahasa tubuh dan vokalisasi (nada suara). Ketiga unsur itu
memiliki peran masing-masing di dalam menentukan keberhasilan dalam bernegosiasi.
Sebuah hasil penelitian menyebutkan bahwa perkataan hanya memiliki pengaruh sekitar 7%
terhadap keputusan seorang dalam berbicara. Sementara itu, nada suara 38%, dan sebagian besar,
yakni 55%, dipengaruhi oleh bahasa tubuh. Dengan demikian, penelitian itu menunjukkan bahwa
bahasa tubuh penting pula diperhatikan pada saat bernegosiasi agar bisa berhasil secara optimal.
Tiga Faktor Penting dalam Bernegosiasi
7%
38%

Bahasa tubuh
55%

Nada suara
Perkataan
(Putra, 2008: 19)

Dalam bentuk komunikasi tertulis, bahasa tubuh dan nada suara tentu saja tidak tercakup
di dalamnya. Hanya kekuatan kata-kata, di samping ketertiban dalam penggunaan ejaan dan
tanda baca, yang perlu kita perhatikan. Akan tetapi, dalam bernegosiasi, bahasa tubuh dan nada
suara, tidak bisa dianggap enteng. Keduanya harus dikelola dengan baik karena ternyata sangat
menentukan keberhasilan bernegosiasi.
Negosiasi
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D

Menulis Teks Negosiasi

Untuk melangkah ke tahap ini, terlebih dahulu kita harus memahami kembali struktur dan
kaidah-kaidah bernegosiasi. Selain itu, kita perlu memahami pula aspek-aspek kebahasaan, yakni
ragam bahasa lisan sebagai ciri dari bahasa dalam menulis teks negosiasi.
Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa struktur teks negosiasi mencakup
hal-hal berikut:
1. penyampaian maksud oleh negosiator 1;
2. penolakan ataupun sanggahan oleh negosiator;
3. penyampaian argumentasi atau fakta untuk memperkuat penyampaian maksud oleh
negosiator 1;
4. penyampaian penolakan kembali dengan argumentasi/fakta oleh negosiator 2;
5. pencapaian kesepakatan atau ketidaksepakatan antara dua belah pihak.
Secara umum, aspek-aspek itu terangkum dalam tiga bagian yakni pembukaan, isi, dan
penutup. Dengan demikian, ketika kita akan menyusunnya, bagian-bagian tersebut harus terisi
dengan lengkap.
Bagian-bagian Negosiasi
1. Pengenalan masalah
2.

Pengajuan permintaan

3.

Penawaran

4.

Kesepakatan

Uraian

Ketika menyusun teks tersebut, kita pun perlu memerhatikan kaidah-kaidah lainnya yang
berlaku dalam bernegosiasi adalah sebagai berikut:
1. selalu melibatkan dua pihak atau lebih;
2. merupakan kegiatan komunikasi langsung atau komunikasi lisan;
3. terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan;
4. diselesaikan melalui tawar-menawar atau tukar-menukar kepentingan;
5. menyangkut suatu rencana yang belum terjadi;
6. bermuara pada dua hal: sepakat atau tidak sepakat.
Dalam hal penulisan, teks negosiasi disusun dalam bentuk dialog. Dalam teks itu selalu
dihadirkan nama tokoh beserta percakapannya. Nama tokoh dengan percakapannya dipisahkan
dengan tanda titik dua (:) dan percakapannya diapit oleh tanda petik ganda (“….”). Selain itu,
negosiasi dapat disusun secara tertulis dalam bentuk surat. Misalnya dalam kegiatan perniagaan, hal
itu dikenal dengan surat permintaan, surat penawaran, surat permintaan penawaran, dan sejenisnya.
Agar proses negosiasi berlangsung dengan baik dan hasilnya sesuai dengan harapan,
sebaiknya kita melakukan sejumlah persiapan, seperti berikut.
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1.
2.
3.

4.

Menentukan tujuan negosiasi.
Misalnya, untuk memperoleh kenaikan gaji.
Menentukan pihak yang perlu dihubungi, yakni bagian kepegawaian.
Memilih strategi yang dipandang efektif dalam menghadapi mitra bicara, baik dalam hal
waktu maupun tempatnya.
Misalnya, di tempat kerjanya setelah makan siang.
Memikirkan alasan-alasan rasional yang bisa meyakinkan mitra bicara atas kepentingan itu.
Misalnya, karena masa kerja sudah lama, beban kerja pekerjaan lebih berat, UMR sudah
mengalami kenaikan.
Berikut beberapa contoh teks negosiasi lainnya.

Nana
: “Maaf, Pak. Apa pekerjaan ini bisa ditunda sekitar dua harian, Pak?”
Pak Eko : “Mengapa, Na? Saya berbesar hati, kamulah satu-satunya pegawai saya yang bisa
menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu cepat. Makanya saya mempercayakannya
pada kamu. Sekarang malah meminta ditunda! Ada apa?”
Nana
: ”Sebelumnya saya berterima kasih pada Bapak atas kepercayaannya. Saya pun
berharap bisa menyelesaikannya dengan segera. Namun, bagaimana, ya. Orangtua
saya tadi pagi masuk rumah sakit dan saya harus menungguinya di sana.”
Pak Eko : “O…, sakit apa, Na?”
Nana
: “Kecelakaan lalu lintas, Pak.
Pak Eko : “Bapak jadi dilematis juga kalau begitu. Bagaimana, ya?”
Nana
: “Maaf, Pak. Kalau boleh tahu, deadline pekerjaan itu memang berapa hari?”
Pak Eko : “Ya, 2-3 hari, Na. Makanya….”
Nana
: “Nah, berarti ada satu hari untuk menyelesaikannya. Saya sanggup, Pak.”
Pak Eko : “Kalau tergesa-gesa, nanti pekerjaannya tidak sempurna, Na!”
Nana
: “Saya maksimalkan, Pak. Nanti hasilnya bisa Bapak lihat!”
Pak Eko : “Ya, tetap saja, tidak akan semaksimal apabila waktunya lebih leluasa, kan?”
Nana
: “Atau begini saja, Pak. Bagaimana kalau pekerjaannya saya bawa. Nanti di rumah
sakit sambil menunggu orangtua, saya kerjakan.”
Pak Eko : “Mungkin tidak kamu bekerja sambil menunggui orang sakit?”
Nana
: “Bisa, Pak. Kan, tidak mengganggu orang sakit atau siapa pun. Membuat proposal
bisa dikerjakan di laptop langsung, kan, Pak.”
Pak Eko : “Bagaimana dengan berkas-berkasnya, nanti tercecer atau hilang kalau dibawa ke
rumah sakit!”
Nana
: “Saya jamin tidak, Pak. Akan saya atur-atur agar hal itu tidak terjadi.”
Pak Eko : “Ya, baiklah kalau begitu. Kamu bisa tidak masuk kantor selama dua hari dan
setelah itu proposalnya sudah selesai.”
Nana
: “Siap, Pak.”
Di dalam teks itu ada negosiasi antara Nana dan Pak Eko.Nana merupakan negosiator 1
karena dialah yang pertama kali mengajukan kepentingannya. Ia mengajukan maksud untuk
memperoleh penundaan pekerjaan selama dua hari dari Pak Eko. Sebagai negosiator 2, Pak Eko
menolak karena pekerjaan itu harus segera selesai dalam waktu 2-3 hari.
Negosiasi
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Nana tidak putus harapan. Kemudian, ia mengemukakan argumentasi atas ajuannya itu,
yakni ia harus menunggu orangtuanya di rumah sakit. Dengan argumentasinya itu, Pak Eko agak
mengendur penolakannya. Ia mengalami dilema.
Untuk menunjukkan loyalitasnya pada Pak Eko, kemudian Nana mengajukan satu tawaran.Ia
bisa mengerjakan tugas itu dalam satu hari. Pak Eko tidak puas dengan tawaran tersebut karena ia
ragu pekerjaan itu bisa mencapai hasil maksimal. Nana mengajukan tawaran lagi, yakni pekerjaan
itu akan dikerjakan di rumah sakit sambil menunggui orangtuanya.
Pak Eko mulai terbuka dengan tawaran kedua itu walaupun masih ada keraguan.Ia khawatir
berkas-berkas pekerjaan itu tercecer atau hilang. Nana kembali berusaha untuk meyakinkan Pak
Eko bahwa semua kekhawatiran itu tidak akan terjadi.
Dengan berbagai argumentasi yang dikemukakan Nana, akhirnya kesepakatan terjadi. Pak
Eko mendapat jaminan bahwa pekerjaan itu bisa selesai dalam 2-3 hari dan Nana memperoleh
izin untuk tidak masuk kantor selama dua hari.
Nana
(Negosiator 1)

Pak Eko
(Negosiator 2)

Pengajuan maksud:
Minta penundaan pekerjaan (cuti) dua hari

Menolak ajuan:
Alasan pekerjaan itu harus segera selesai

Pengajuan argumentasi I:
harus menunggu orangtua di rumah sakit

Dilematis, tidak memberi keputusan

Pengajuan argumentasi II:
bisa menyelesaikannya dalam satu hari.

Ragu, hasil pekerjaan tidak akan maksimal.

Pengajuan argumentasi III:
pekerjaan dibawa ke rumah sakit

Ragu, pekerjaan tercecer.

Pengajuan argumentasi IV:
jaminan tidak tercecernya pekerjaan

Menyetujui jaminan

Kepentigan tercapai:
Memperoleh cuti kerja selama 2 hari

Kepentingan tercapai:
Pekerjaannya selesai dalam waktu 2–3 hari
Struktur Teks Negosiasi
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Berdasarkan kaidahnya, teks tersebut melibatkan dua pihak, yakni Nana dengan peran
sebagai karyawan dan Pak Eko sebagai atasan. Proses negosiasi terjadi secara langsung (tatap
muka). Masing-masing negosiator memiliki pentingan yang berbeda, yakni
1. Nana ingin mendapatkan cuti kerja selama dua hari;
2. Pak Eko menginginkan pekerjaannya selesai dalam waktu 2-3 hari.
Atas dua kepentingan yang berbeda itu, masing-masing pihak menyampaikan penawaran yang
berupa argumentasi-argumentasi. Terutama Nana yang banyak mengajukan penawaran dengan
harapan kepentingannya terkabul di samping ia ingin menunjukkan loyalitasnya pada atasannya.
Negosiasi Nana dan Pak Eko menyangkut rencana ataupun kegiatan yang belum terjadi, yakni (1)
mendapat cuti kerja dan (2) selesainya pekerjaan.
Negosiasi tersebut diakhiri dengan kesepakatan yang sesuai dengan harapan awal. Nana bisa
memperoleh cuti selama dua hari dan Pak Eko tetap mendapat jaminan pekerjaannya bisa selesai
selama 2-3 hari.

Soal-soal Latihan
Pilihlah jawaban yang paling benar!
(Cuplikan teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1-2)
Penjual : “Good morning, Mam. Selamat pagi.”
Pembeli : “Selamat pagi.”
Penjual : “Mari, mau beli apa?”
Pembeli : “Ada patung Garuda Wisnu Kencana yang dibuat dari kayu?”
1.

Isu yang diangkat dalam cuplikan di atas adalah ….
A. jual beli patung
B. keberadaan sebuah patung
C. bahan pembuatan patung
D. teknik pembuatan patung
E. harga sebuah patung Garuda Wisnu

2.

Cuplikan tersebut termasuk ke dalam bagian ….
A. orientasi
B. permintaan
C. pemenuhan
D. penawaran
E. pembelian

(Teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 3-4)
Penjual : “Yang ini, tidak terlalu besar. Tapi, dibuat dari kayu.Yang dari kuningan habis.”
Pembeli : “Ya, dari kayu tidak apa-apa. (Patung itu sudah di tangan pembeli dan ia mengamatinya
dengan cermat) “
Penjual : “Bagus itu, Mam. Cocok untuk dipakai sendiri atau untuk suvenir.”
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3.

Kata yang mengungkapkan persetujuan dalam cuplikan di atas adalah ….
A. ya, tapi
B. ya, itu
C. bagus, ya
D. tidak, bagus
E. cocok, bagus

4.

Cuplikan tersebut mengungkapkan ….
A. pemenuhan
B. penawaran
C. persetujuan
D. pembelian
E. persepakatan

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 5-6)
Resepsionis : “Selamat siang. Bapak memerlukan bantuan kami?”
David
: “Maaf, saya kira telah terjadi kesalahan pada tagihan kami. Kami tidak makan
malam di sini tadi malam.”
Resepsionis : “Mohon maaf, Bapak. Tagihan ini berasal dari restoran hotel ini. Di sini terdapat
tanda tangan Bapak.”
David
: “Tetapi, itu bukan tanda tangan saya. Saya akan berbicara dengan manajer.”
5.

Kata-kata penolakan dalam cuplikan di atas adalah ....
A. maaf
B. kesalahan
C. tetapi
D. bukan
E. tidak makan

6.

Topik yang mendasari berlangsungnya percakapan di atas adalah ….
A. kemarahan
B. penolakan
C. kesalahpahaman
D. tuduhan
E. penipuan

(Cuplikan teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 7-9)
Manajer : “Tetapi, tanda tangan (1) ini seperti tanda tangan Bapak.”
David
: “Bukan (2). Ini bukan tanda tangan saya.”
Manajer : “Coba saya cek sekali lagi. Oh, maaf (3). Saya mohon maaf. Ada orang lain lagi yang
bernama David, sama dengan nama Bapak. Beliau bersama istrinya makan malam
di restoran hotel ini tadi malam. Jadi, itu (4) bukan Bapak. Saya betul-betul mohon
maaf (5) atas kesalahpahaman ini.”
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7.

Kosakata percakapan dalam cuplikan di atas ditandai dengan nomor ….
A. (1)				
B. (2)
C. (3)		
D. (4)
E. (5)		

8.

Cuplikan teks di atas tergolong ke dalam bagian ….
A. pengajuan argumen
B. keraguan
C. penyadaran
D. pemahaman
E. persetujuan

9.

Pernyataan David, sebagai kelanjutan yang tepat untuk cuplikan teks tersebut adalah ….
A. “Ya, tak apa-apa.”
B. “Saya pesan lagi satu makanan.”
C. “Bolehkah saya berkenalan dengan pimpinan Anda?”
D. “Janganlah mudah meminta maaf.”
E. “Saya rasa Anda tidak perlu meminta maaf. Anda benar!”

(Teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 10-11)
Sansan : “Maaf, Bu. Bisa meminta waktu sebentar?” (1)
Bu Lita : “Ada apa, ya, San?” (2)
Sansan : “Saya ingin mengajukan cuti kerja.” (3)
Bu Lita : “O, ya. Pasti karena kehamilanmu itu, kan?” (4)
Sansan : “Betul, Bu.” (5)
Bu Lita : “Sudah berapa bulan kandungannya?”(6)
Sansan : “Sudah delapan bulan, Bu.” (7)
10. Pernyataan maksud negosiasi dinyatakan dalam nomor ….
A. (1)		
B. (3)		
C. (4)
D. (5)
E. (2), (3)
11. Percakapan yang dianggap menyimpang dari maksud utama negosiasi adalah ….
A. (1), (2)
B. (3), (4)		
C. (2), (3)
D. (4), (5)
E. (6), (7)

Negosiasi

103

12. Berikut contoh kalimat yang berstruktur lengkap dalam percakapan itu ….
A. Betul, Bu.
B. Sudah delapan bulan, Bu
C. Bisa meminta waktu sebentar?
D. Saya ingin mengajukan cuti kerja.
E. Pasti karena kehamilanmu itu, kan?
(Teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 13–14)
Mina : “Pindahkan jadwal tugas saya ke Bandung itu. Memang tidak bisa, Del?”
Dela : “Terus terang saya tidak bisa menolak kalau ada tugas dari Pak Hasan. Takut tersinggung.
Kalau dengan kamu pasti tidak, kan? Makanya saya meminta jadwal kunjungan ke Bima
Sakti itu yang digeser.”
Mina : “Yah, kamu. Saya bukannya tidak memahami persoalan kamu itu. Kalau kunjungan kita
digeser akan merembet pada jadwal-jadwal yang lain. Belum lagi kita harus konfirmasi
lagi ke Bima Sakti. Itu, kan, sebuah persoalan. Belum tentu mereka menyetujuinya.
13. Contoh kalimat penolakan dalam cuplikan di atas adalah ….		
A. Terus terang saya tidak bisa menolak kalau ada tugas dari Pak Hasan
B. Makanya saya meminta jadwal kunjungan ke Bima Sakti itu yang digeser.
C. Saya bukannya tidak memahami persoalan kamu itu.
D. Kalau kunjungan kita digeser akan merembet pada jadwal-jadwal yang lain.
E. Belum lagi kita harus konfirmasi lagi ke Bima Sakti.
14. Contoh kalimat yang mengandung argumentasi ….
A. Takut tersinggung.
B. Itu, kan, sebuah persoalan.
C. Pindahkan jadwal tugas saya ke Bandung itu.
D. Makanya saya meminta jadwal kunjungan ke Bima Sakti itu yang digeser.
E. Kalau kunjungan kita digeser akan merembet pada jadwal-jadwal yang lain.
(Teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 15-16)
Nana
: “Maaf, Pak. Kalau boleh tahu, deadline pekerjaan itu memang berapa hari?” (1)
Pak Eko : “Ya, 2-3 hari, Na. Makanya….” (2)
Nana
: “Nah, berarti ada satu hari untuk menyelesaikannya. Saya sanggup, Pak.” (3)
Pak Eko : “Kalau tergesa-gesa, nanti pekerjaannya tidak sempurna, Na!” (4)
Nana
: “Saya maksimalkan, Pak. Nanti hasilnya bisa Bapak lihat!” (5)
15. Kalimat yang menyatakan keraguan ditandai dengan nomor ….
A. (1)				
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)
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16. Kalimat berikut bertujuan untuk memengaruhi mitra bicara. Kalimat yang dimaksud adalah
….
A. (1), (2)
B. (2), (3)
C. (3), (4)
D. (3), (5)
E. (4), (5)
(Teks percakapan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 17-18)
Adam : “Kita belajar kelompok nanti malam di rumah saya!” (1)
Hasan : “Ide bagus, tuh! Tapi, di rumah saya saja. Rumah kamu jauh!” (2)
Adam : “Pakai motorlah. Paling gak sampai setengah jam sampai!”(3)
Hasan : “Motornya lagi dipakai kakak. Udah, di rumah saya saja!” (4)
Adam : “Ya, bagaimana….?” (5)
17. Tujuan utama negosiasi dinyatakan dalam pernyataan ….
A. (1)			
B. (2)		
C. (3)					
D. (4)
E. (5)
18. Pernyataan yang mengandung sanggahan ditandai dengan nomor ….
A. (1), (2)
B. (1), (3)
C. (2), (3)
D. (2), (4)
E. (3), (5)
(Teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 19-20)
Adam : “Benar, nih! Akan disediakan makanan!” (1)
Hasan : “Dijamin!” (2)
Adam : “Baiklah kalau begitu. Nanti malam saya yang datang ke rumahmu! Tapi….” (3)
Hasan : “Iya, makan apa pun yang kamu inginkan akan saya sediakan. (4) Mau kerupuk,
gorengan, lalap-lalapan. Air putih….!” (5)
19. Kosakata percakapan terdapat dalam pernyataan ….
A. (1), (2)
B. (2), (3)
C. (3), (4)
D. (4), (5)
E. (1), (5)		
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20. Ragam bahasa tidak baku terdapat dalam pernyataan ….
A. (1)
B. (2)
C. (3)				
D. (4)
E. (5)
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VI

Cerita Pendek

A Pengertian Cerita Pendek
Perhatikanlah teks di bawah ini.
Tikus dan Manusia
oleh Jakob Sumardjo
Entah bagaimana caranya tikus itu memasuki rumah kami tetap sebuah misteri. Tikus
berpikir secara tikus dan manusia berpikir secara manusia, hanya manusia-tikus yang mampu
membongkar misteri ini. Semua lubang di seluruh rumah kami tutup rapat (sepanjang yang
kami temukan), namun tikus itu tetap masuk rumah. Rumah kami dikelilingi kebun kosong
yang luas milik tetangga. Kami menduga tikus itu adalah tikus kebun.Tubuhnya cukup besar
dan bulunya hitam legam.
Pertama kali kami menyadari kehadiran penghuni rumah yang tak diundang, dan tak
kami ingini itu, ketika saya tengah menonton film-video The End of the Affair yang dibintangi
Ralph Fiennes dan Julianne Moore, seorang diri, sementara istri telah mendengkur kecapaian
di kamar. Waktu tiba pada adegan panas pasangan selingkuh Fiennes dan Julianne, tengah
bugil di ranjang, yang membuat saya menahan napas dan pupil mata melebar, tiba-tiba kaki
saya diterjang benda dingin yang meluncur ke arah televisi, dan saya lihat tikus hitam besar itu
berlari kencang bersembunyi di balik rak buku. Jantung saya nyaris copot, darah naik ke kepala
akibat terkejut, dan otomatis kedua kaki saya angkat ke atas.
Baru kemudian muncul kemarahan dan dendam saya. Saya mencari semacam tongkat di
dapur, dan hanya saya temukan sapu ijuk. Sapu itu saya balik memegangnya dan menuju ke
arah balik rak buku.Tangan saya amat kebelet memukul habis itu tikus. Namun, tak saya lihat
wujud benda apa pun di sana. Mungkin begejil item telah masuk rak bagian bawah di mana
terdapat lubang untuk memasukkan kabel-kabel pada televisi. Untuk memeriksanya, saya harus
mematikan televisi dulu yang ternyata masih menayangkan adegan panas pasangan intelektual
Inggris itu. Saya takut kalau tikus keparat itu menyerang saya tiba-tiba.
Imigran gelap rumah itu saya biarkan selamat dahulu.
Saya tidak pernah menceritakan keberadaan tikus itu kepada istri saya yang pembenci
tikus, sampai pada suatu hari istri saya yang justru memberitahukan kepada saya adanya tikus
tersebut. Berita itu begitu pentingnya melebihi kegawatan masuknya teroris di kampung kami.
“Pak, rumah kita kemasukan tikus lagi! Besar sekali! Item!”
“Di mana Mamah lihat?”
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“Di dapur, lari dari rak piring menuju belakang kulkas!” Istri saya cemas luar biasa,
menahan napas, sambil mengacung-acungkan pisau dapur ke arah kulkas di dapur.
“Sudah satu tahun enggak ada tikus. Rumah sudah bersih. Mengapa tikus masuk rumah
kita? Tetangga jauh. Dari mana tikus itu?”
“Itu tikus kebun, Mah,” jawab saya santai sambil mengembalikan buku Nietsche ke rak
buku.
“Jangan santai-santai saja Pah, cepat lihat kolong kulkas!”
Wah, situasi semakin gawat. Saya memenuhi perintah istri saya dengan menyalakan senter
ke bagian kolong kulkas. Tidak ada apa pun. Tikus keparat! Ke mana dia menghilang?
Sejak itu istri saya amat ketat menjaga kebersihan. Semua piring di rak dibungkus kain,
juga tempat sendok. Tudung saji diberati dengan ulekan agar tikus tidak bisa menerobos
masuk untuk menggasak makanan sisa. Gelas bekas saya minum nescafe-cream malam hari
harus ditutup rapat. Tempat sampah ditutupi pengki penadah sampah sambil diberati batu.
Strategi kami adalah semua tempat makanan ditutup rapat-rapat sehingga tikus tak akan bisa
menerobos.
Istri saya memesan dibelikan lem tikus paling andal, yakni merek Fox. Selembar kertas
minyak tebal dilumuri lem tikus oleh istri saya dan di tengah-tengah lumuran lem itu ditaruh
ampela ayam bagian makan malam saya. Jebakan lem tikus ditaruh di kaki kulkas. Pada malam
itu, ketika istri saya tengah asyik menonton sinetron “Cinta Kamila”, yang setiap malam
setengah sembilan selalu menangis itu, istri saya tiba-tiba berteriak memanggil saya yang
sedang mengulangi membaca Filsafat Nietsche di kamar kerja, bahwa si tikus terperangkap.
Saya segera menutup buku dan lari ke dapur menyusul istri. Benar, seekor tikus hitam sedang
meronta-ronta melepaskan diri dari kertas yang berlem itu.
“Mana pukul besi?!” saya panik mencari pukul besi yang entah disimpan di mana di dapur
itu.
“Jangan dipukul Pah!”
“Lalu bagaimana?” Saya menjawab mendongkol.
“Selimuti dengan kertas koran. Bungkus rapat-rapat. Digulung supaya seluruh lem lengket
ke badannya.”
“Lalu diapakan?” Saya semakin dongkol.
“Buang di tempat sampah!”

“Aah, mana pukul besi?”Kedongkolan memuncak.
“Nanti darahnya ke mana-mana! Bungkus saja rapat-rapat!”
Saya mengalah. Ketika tikus itu akan saya tutupi kertas koran, matanya kuyu penuh
ketakutan memandang saya. Ah, persetan! Saya menekan rasa belas kasihan saya. Tikus saya
bungkus rapat-rapat, lalu saya buang di tong sampah di depan rumah, sambil tak lupa memenuhi
perintah istri saya agar penutupnya diberati batu.
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Siang harinya sepulang dari mengajar, istri saya terbata-bata memberi tahu saya bahwa
tikus itu lepas ketika Mang Maman tukang sampah mau menuangkan sampah ke gerobaknya.
Cerita Mang Maman, ada tikus meloncat dari gerobak sampahnya dan lari ke kebun sebelah
dengan terbungkus kertas coklat. Cerita lepasnya tikus ini beberapa hari kemudian diperkuat
oleh Bi Nyai, pembantu kami, bahwa dia melihat tikus hitam yang belang-belang kulitnya.
Geram juga saya, dan diam-diam saya membeli dua jebakan tikus. Ketika mau saya pasang
malam harinya, istri saya keberatan.
“Darahnya ke mana-mana,” katanya.
“Ah, gampang, urusan saya. Kalau kena lantai, saya akan pel pakai karbol,” jawabku.
Istri saya mengalah, dan rupanya merasa punya andil bersalah juga. Coba kalau tikus itu
dulu kupukul kepalanya, tentu beres.
Pada waktu subuh istri membangunkan saya.
“Tikusnya kena, Pah!”
Memang benar, seekor tikus hitam terjepit jebakan persis pada lehernya. Darah tak banyak
keluar. Ketika saya amati dari dekat, ternyata bukan tikus yang kulitnya sudah belang-gundul.
“Ini bukan tikus yang lepas itu, Mah!”
“Masa?”Ia mendekat mengamati.
“Kalau begitu ada tikus lain.”
“Mungkin ini istrinya,” celetekku.
Ketika mau saya lepas dari jebakan, istri saya melarangnya.
“Buang saja ke tempat sampah dengan jebakannya.”
Rasa tidak aman masih menggantung di rumah kami.Tikus belang itu masih hidup.Dendam
kami belum terbalas. Berhari-hari kemudian kami memasang lagi lem tikus dengan bergantiganti umpan, seperti sate ayam, sate kambing, ikan jambal kegemaran saya, sosis, namun tak
pernah berhasil menangkap si belang.
Bibi mengusulkan agar dikasih umpan ayam bakar. Saya membeli sepotong ayam bakar di
restoran padang yang paling ramai dikunjungi orang. Sepotong kecil paha ayam itu dipasang
istri saya di tengah lumuran lem Fox, sisanya saya pakai lauk makan malam.
Gagasan Bi Nyai ternyata ampuh. Seekor tikus menggeliat-geliat melepaskan diri dari
karton tebal yang dilumuri lem.Tikus itu benar-benar musuh istri saya, di beberapa bagian
badannya sudah tidak berbulu. Kasihan juga melihat sorot matanya yang memelas seolah
minta ampun.
“Mah, cepat ambil pukul besinya.”
Istri saya mengambil pukul besi di dapur dan diberikan kepada saya. Ketika mau saya
hantam kepalanya, istri saya melarang sambil berteriak.
“Tunggu dulu! Pukul besinya dibungkus koran dulu. Kepala tikus juga dibungkus koran.
Darahnya bisa enggak ke mana-mana!”
Begitu jengkelnya saya kepada istri yang tidak pernah belajar bahwa tikus yang merontaronta itu bisa lepas lagi.
“Cepat sana. Cari koran!” bentakku jengkel.
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“Kenapa sih marah-marah saja?” sahut istri saya dongkol juga. Saya diam saja, tetapi cukup
tegang mengawasi tikus yang meronta-ronta semakin hebat itu. Kalau dulu berpengalaman
lepas, tentu dia bisa lepas juga sekarang.
Akhirnya tikus hitam itu saya hantam tiga kali pada kepalanya. Bangkainya dibuang bibi
di tempat sampah.
Beberapa hari setelah itu istri saya mulai kendur ketegangannya. Kalau saya lupa menutup
kopi nescafe, biasanya dia marah-marah kalau bekas kopi susu itu dijilati tikus, tetapi sekarang
tidak mendengar lagi sewotnya. Begitulah kedamaian rumah kami mulai nampak, sampai pada
suatu pagi istri saya mendengar sayup-sayup cicit-cicit bunyi bayi tikus! Inilah gejala perang
baratayuda akan dimulai lagi di rumah kami.
“Harus kita temukan sarangnya! Bayi-bayi tikus itu kelaparan ditinggal kedua orangtuanya.
Kalau mati bagaimana? Kalau mereka hidup, rumah kita menjadi rumah tikus!” kata istri.
Lalu kami melakukan pencarian besar-besaran. Bagian-bagian tersembunyi di rumah
kami obrak-abrik, namun bayi-bayi tikus tidak ketemu. Bayi-bayi itu juga tidak kedengaran
tangisnya lagi. “Mungkin ada di para-para. Tapi bagaimana naiknya?” kata saya.
“Nunggu Mang Maman kalau ambil sampah siang,” kata istri.
Ketika Mang Maman mau mengambil sampah di depan rumah, bibi minta kepadanya
untuk naik ke para-para mencari bayi-bayi tikus.
“Di sebelah mana, Bu?” tanya Mang Maman.
“Tadi hanya terdengar di dapur saja. Mungkin di atas dapur ini atau dekat-dekat sekitar
situ,” sahut istri saya.
Sekitar setengah jam kemudian Mang Mamang berteriak dari para-para bahwa bayi-bayi
tikus itu ditemukan. Mang Maman membawa bayi-bayi itu di kedua genggaman tangannya
sambil menuruni tangga.
“Ini Bu ada lima. Satu bayi telah mati, yang lain sudah lemas. Lihat, napas mereka sudah
tersengal-sengal.”
Istri saya bergidik menyaksikan bayi-bayi tikus merah itu.
“Bunuh dan buang ke tempat sampah, Mang” kata istri saya.
“Ah, jangan Bu, mau saya bawa pulang.”
“Mau memelihara tikus?” tanya istri saya heran.
“Ah ya tidak Bu. Bayi-bayi tikus ini dapat dijadikan obat kuat,” jawab Mang Maman
sambil meringis.
“Obat kuat? Bagaimana memakannya?”
“Ya ditelan begitu saja. Bisa juga dicelupkan ke kecap lebih dulu.”
Setelah memberi upah sepuluh ribu rupiah, istri saya masih terbengong-bengong
menyaksikan Mang Maman memasukkan keempat bayi tikus itu ke kedua kantong celananya,
sedangkan yang seekor dijinjing dengan jari dan dilemparkan ke gerobak sampahnya.
Tikus-tikus tak terpisahkan dari hidup manusia. Tikus selalu mengikuti manusia dan
memakan makanan manusia juga. Meskipun bagi sementara orang, terutama perempuan,
tikus-tikus amat menjijikkan, mereka sulit dimusnahkan. Perang melawan tikus ini tidak akan
pernah berakhir.
Saya masih menunggu, pada suatu hari istri saya akan terdengar teriakannya lagi oleh
penampakan tikus-tikus yang baru.*
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Teks yang telah kita baca itulah yang lazim disebut dengan cerita pendek (cerpen), yakni
cerita yang menurut wujudnya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang
relatif. Namun, pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar sepuluh
menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500–5.000 kata. Karena itu, cerita pendek sering
diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk.
Cerita pendek pada umumnya bertema sederhana. Dalam contoh di atas, temanya tentang
berburu tikus. Demikian halnya dengan jumlah tokohnya yang terbatas. Jalan ceritanya sederhana
dan latarnya meliputi ruang lingkup yang terbatas. Dalam cerpen tersebut terdapat rangkaian
peristiwa dalam hal perburuan tikus. Tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang, yakni
sekitar 2-3 orang. Latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkung yang relatif terbatas,
yakni di seputar rumah.

B

Fungsi, Struktur, dan Kaidah Teks Cerita Pendek

1. Fungsi Cerita Pendek
Teks cerita pendek termasuk ke dalam genre cerita atau naratif fiksional, seperti
halnya anekdot. Keberadaannya lebih pada kepentingan memberi kesenangan untuk para
pembacanya. Hal itu berbeda dengan teks bergenre faktual, seperti teks prosedur, laporan,
eksplanasi, negosiasi. Meskipun demikian, cerita pendek juga tidak terlepas dari kehadiran
nilai-nilai tertentu di balik kisah yang mungkin mengharukan, meninabobokan, mencemaskan,
dan yang lainnya itu. Sebuah cerpen sering kali mengandung hikmah atau nilai yang bisa kita
petik di balik perilaku tokoh ataupun di antara kejadian-kejadiannya. Hal ini karena cerpen
tidak lepas dari nilai-nilai agama, budaya, sosial, ataupun moral.
a. Nilai-nilai agama berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturanaturan Tuhan.
b. Nilai-nilai budaya berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta
manusia.
c. Nilai-nilai sosial berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia
(kemasyarakatan).
d. Nilai-nilai moral berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar
kehidupan manusia dan masyarakatnya.
Hanya saja memaknai atau menggali nilai-nilai tersebut kadang-kadang tidak mudah.
Kita perlu meresapi bagian demi bagian ceritanya secara lebih intensif; tidak sekadar
menikmatinya sebagai sarana penghibur diri.
Untuk memaknai nilai-nilai itu, kita dapat melakukannya dengan jalan mengajukan
sejumlah pertanyaan, seperti berikut.
a. Mengapa judul cerpen itu menggunakan kata “A” dan bukannya kata “B”?
b. Mengapa cerita itu berlatar padang pasir?
c. Mengapa nama tokoh itu kebarat-baratan?
Pemaknaan-pemaknaan itu akan membawa kepada kesimpulan akan nilai tertentu yang
disajikan pengarang.
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Perhatikan cuplikan cerpen berikut.
Alangkah tercengangnya Haji Saleh, karena di neraka itu banyak temannya di dunia
terpanggang panas, merintih kesakitan. Dan ia tambah tak mengerti lagi dengan keadaan
dirinya, karena semua orang yang dilihatnya di neraka tak kurang ibadahnya dari dia
sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai empat belas kali ke Mekah dan
bergelar Syeh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka, lalu bertanya kenapa mereka di
neraka semuanya.Tetapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga.
“Bagaimana Tuhan kita ini?” kata Haji Saleh kemudian.“Bukankah kita disuruh-Nya
taat beribadah, teguh beriman? Dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita.Tapi
kini kita dimasukkan ke neraka.”
“Ya. Kami juga berpendapat demikian.Tengoklah itu, orang-orang senegeri kita
semua, dan tak kurang ketaatannya beribadah.”
“Ini sungguh tidak adil.”
“Memang tidak adil,” kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh.
“Kalau begitu, kita harus minta kesaksian kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan,
kalau-kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini.”
“Benar. Benar. Benar,” sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh.“Kalau Tuhan tak
mau mengakui kesilapan-Nya, bagaimana?” suatu suara melengking di dalam kelompok
orang banyak itu.
“Kita protes. Kita resolusikan,” kata Haji Saleh.
“Apa kita revolusikan juga?” tanya suara yang lain, yang rupanya di dunia menjadi
pemimpin gerakan revolusioner.
“Itu tergantung pada keadaan,” kata Haji Saleh.“Yang penting sekarang, mari kita
berdemonstrasi menghadap Tuhan.” (Cerpen “Robohnya Surau Kami”, A.A. Navis)
Terdapat beberapa kandungan nilai di dalam cuplikan cerpen di atas. Nilai tersebut
berkaitan dengan masalah keagamaan, yakni ketaatan seseorang dalam beragama (ibadah
ritual) tidak menjamin seseorang terhindar dari kemungkinan masuk neraka.
Pemilihan latar neraka untuk cuplikan cerpen itu tampaknya bertujuan untuk
menyampaikan pesan-pesan seperti itu. Begitu pun dengan penggunaan Saleh untuk nama
salah seorang tokohnya, bahwa nama itu tidak selalu menggambarkan perilaku orangnya.
Antara nama dengan perilakunya bisa bertolak belakang. Hal ini seperti yang ditunjukkan
dalam kutipan cerpen itu: namanya Saleh, tetapi menurut pandangan Tuhan, tokoh itu sering
berbuat salah sehingga akhirnya masuk neraka pula.
Perhatikan pula contoh berikut.
Norhuda pusing juga. Mencari bunga mawar biru belum ketemu, tiba-tiba kini ada
orang tua gembel minta diantar pulang. Sampai rumahnya pula. Dan selama itu ia harus
menahan muntah karena bau bacin lelaki tua itu. Meski hatinya agak berat, Norhuda
terpaksa menuntun lelaki tuna netra itu. Ia harus sering-sering menahan napas untuk
menolak bau bacin tubuh lelaki tua itu.
“Bapak tinggal di kampung apa?”
“Di kampung seberang.”
“Aduh…. Bapak tadi naik apa ke sini?”
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“Kereta api listrik. Tadi Bapak naik dari Bogor, mau pulang, tapi kebablasan sampai
sini. Jadi, tolong diantar ya, Nak. Bapak takut kebablasan lagi.”
Norhuda terpaksa mengantar orang tua tunanetra itu, dengan naik KRL dari stasiun
Gambir. Begitu naik ke dalam gerbong, lelaki gembel itu langsung mempraktikkan
profesinya, mengemis, dan Norhuda dipaksa menuntunnya dari penumpang ke penumpang.
Maka, jadilah dia pengemis bersama tunanetra itu, dengan menahan rasa malu dan cemas
kalau-kalau kepergok kawannya.
“Maaf ya, Nak. Bapak hanya bisa meminta-minta seperti ini untuk menyambung
hidup. Tapi, Bapak rasa ini lebih baik daripada jadi maling atau koruptor. Dulu Bapak
pernah jadi tukang pijat. Tapi sekarang tidak laku lagi, karena sudah terlalu tua,” kilah
lelaki gembel itu (“Mawar Biru untuk Novia”, Ahmadun Y. Herfanda).
Dalam cuplikan di atas, pengarang memilih sosok pengemis, sebagai tokoh yang akan
“melayani” Norhuda. Maksud dari pemilihan sosok itu untuk menyampaikan nilai ataupun
pesan-pesan sosial tentang kemungkinan kita bergaul dengan orang gembel. Kita perlu
memahami kehidupannya karena suatu saat mungkin pula memerlukan kehadiran dari orang
semacam itu.

2. Struktur Cerita Pendek
Struktur cerita pendek secara umum dibentuk oleh (1) bagian pengenalan cerita, (2)
penanjakan menuju konflik, (3) puncak konflik, (4) penurunan, dan (5) penyelesaian. Bagianbagian itu ada yang menyebutnya dengan istilah abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi,
resolusi, dan koda.
a. Abstrak (sinopsis) merupakan bagian cerita yang menggambarkan keseluruhan isi
cerita.
Contoh:
Cerita ini mengisahkan seorang petani yang disibukkan oleh permusuhannya dengan
tikus-tikus. Energi dan otaknya dihabiskan untuk menghabisi binatang menjijikkan
itu hingga pada suatu hari ia harus dihadapkan pada apa yang disebutnya sebagai
perang Bratayuda….

b.

Keberadaan abstrak seperti itu dalam cerpen bersifat opsional, mungkin ada dan
mungkin bisa tidak muncul. Lebih-lebih kisah dalam cerpen cenderung langsung pada
peristiwa-peristiwa penting, tidak bertele-tele, langsung terpusat pada konflik utamanya.
Orientasi atau pengenalan cerita, baik itu berkenaan dengan penokohan ataupun bibitbibit masalah yang dialaminya.
Contoh:
Entah bagaimana caranya tikus itu memasuki rumah kami tetap sebuah misteri.Tikus
berpikir secara tikus dan manusia berpikir secara manusia, hanya manusia-tikus yang
mampu membongkar misteri ini. Semua lubang di seluruh rumah kami tutup rapat
(sepanjang yang kami temukan), namun tikus itu tetap masuk rumah. Rumah kami
dikelilingi kebun kosong yang luas milik tetangga. Kami menduga tikus itu adalah
tikus kebun.Tubuhnya cukup besar dan bulunya hitam legam.
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c.

Cuplikan tersebut mengenalkan masalah yang dialami tokoh, yakni dengan
banyaknya tikus di dalam rumah mereka.
Komplikasi atau puncak konflik, yakni bagian cerpen yang menceritakan puncak masalah
yang dialami tokoh utama. Masalah itu tentu saja tidak dikehendaki oleh sang tokoh.
Bagian ini pula yang paling menegangkan dan rasa penasaran pembaca tentang cara
sang tokoh di dalam menyelesaikan masalahnya bisa terjawab. Dalam bagian ini, sang
tokoh menghadapi dan menyelesaikan masalah itu yang kemudian timbul konsekuensi
atau akibat-akibat tertentu yang meredakan masalah sebelumnya.
Contoh:
“Mah, cepat ambil pukul besinya.”
Istri saya mengambil pukul besi di dapur dan diberikan kepada saya. Ketika mau
saya hantam kepalanya, istri saya melarang sambil berteriak.
“Tunggu dulu! Pukul besinya dibungkus koran dulu. Kepala tikus juga dibungkus
koran. Darahnya bisa enggak ke mana-mana!”
Begitu jengkelnya saya kepada istri yang tidak pernah belajar bahwa tikus yang
meronta-ronta itu bisa lepas lagi.
“Cepat sana. Cari koran!” bentakku jengkel.
“Kenapa sih marah-marah saja?” sahut istri saya dongkol juga. Saya diam saja,
tetapi cukup tegang mengawasi tikus yang meronta-ronta semakin hebat itu. Kalau
dulu berpengalaman lepas, tentu dia bisa lepas juga sekarang.
Akhirnya tikus hitam itu saya hantam tiga kali pada kepalanya. Bangkainya
dibuang bibi di tempat sampah.

d.

Cuplikan tersebut merupakan komplikasi karena pada bagian itulah sang tokoh
utama menyelesaikan permasalahannya, yakni dengan melakukan gerakan tangkap tikus
bersama-sama istrinya. Pada bagian itu pula timbul ketegangan puncak antartokoh itu
sendiri, termasuk implikasinya pada pembaca yang turut terlibat emosi dan kepenasarankepenasarannya. Kemudian, kepenasaran itu terjawab, yakni dengan terkalahkannya
tikus-tikus pembawa masalah mereka itu.
Evaluasi, yakni bagian yang menyatakan komentar pengarang atas peristiwa puncak
yang telah diceritakannya. Komentar yang dimaksud dapat dinyatakan langsung oleh
pengarang atau diwakili oleh tokoh tertentu. Pada bagian ini alur ataupun konflik cerita
agak mengendur, tetapi pembaca tetap menunggu implikasi ataupun konflik selanjutnya,
sebagai akhir dari ceritanya.
Contoh:
Beberapa hari setelah itu istri saya mulai kendur ketegangannya. Kalau saya lupa
menutup kopi nescafe, biasanya dia marah-marah kalau bekas kopi susu itu dijilati
tikus, tetapi sekarang tidak mendengar lagi sewotnya. Begitulah kedamaian rumah kami
mulai nampak, sampai pada suatu pagi istri saya mendengar sayup-sayup cicit-cicit
bunyi bayi tikus! Inilah gejala perang baratayuda akan dimulai lagi di rumah kami.
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e.

Penggalan cerita di atas merupakan akibat atau implikasi dari peristiwa puncak. Sang
istri tokoh utama tidak tegang lagi dengan ulah-ulah tikus itu, kedamaian di rumahnya
pun mulai mereka rasakan walaupun itu bukan yang terakhir karena masih ada masalah
lain yang tersisa, yakni yang disebut dengan perang Baratayuda, pencarian habis-habisan
terhadap sisa-sisa dan sarang-sarang tikus.
Resolusi merupakan tahap penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian cerita. Bedanya,
dengan komplikasi, pada bagian ini ketegangan sudah lebih mereda. Dapat dikatakan
pada bagian ini hanya terdapat masalah-masalah kecil yang tersisa yang perlu mendapat
penyelesaian, sebagai langkah “beres-beres”.
Contoh:
Istri saya bergidik menyaksikan bayi-bayi tikus merah itu.
“Bunuh dan buang ke tempat sampah, Mang” kata istri saya.
“Ah, jangan Bu, mau saya bawa pulang.”
“Mau memelihara tikus?” tanya istri saya heran.
“Ah ya tidak Bu. Bayi-bayi tikus ini dapat dijadikan obat kuat,” jawab Mang
Maman sambil meringis.
“Obat kuat? Bagaimana memakannya?”
“Ya ditelan begitu saja. Bisa juga dicelupkan ke kecap lebih dulu.”
Setelah memberi upah sepuluh ribu rupiah, istri saya masih terbengong-bengong
menyaksikan Mang Maman memasukkan keempat bayi tikus itu ke kedua kantong
celananya, sedangkan yang seekor dijinjing dengan jari dan dilemparkan ke gerobak
sampahnya.

f.

Cuplikan tersebut menceritakan penyelesaian masalah, sebagai akhir dari konflik utama,
tidak lagi ada ketegangan di dalamnya. Semua masalah pun dianggap tuntas dengan
dimasukkannya anak-anak tikus ke dalam kantong celana Mang Maman dan sebagiannya
lagi dibuang ke gerobak sampah dengan entengnya.
Koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita, mungkin juga diisi
dengan kesimpulan tentang hal-hal yang dialami tokoh utama kemudian.
Contoh:
Tikus-tikus tak terpisahkan dari hidup manusia.Tikus selalu mengikuti manusia
dan memakan makanan manusia juga. Meskipun bagi sementara orang, terutama
perempuan, tikus-tikus amat menjijikkan, mereka sulit dimusnahkan. Perang melawan
tikus ini tidak akan pernah berakhir.
Saya masih menunggu, pada suatu hari istri saya akan terdengar teriakannya lagi
oleh penampakan tikus-tikus yang baru.*
Dalam cuplikan tersebut, penulisnya mengomentari bahwa perang manusia
melawan tikus tidak akan pernah berakhir. Tikus-tikus tetap akan menguntit manusia
selama makanannya itu tetap ada, tidak terkecuali pada istrinya yang pada saat-saat
tertentu akan merasa terancam lagi oleh penampakan tikus-tikus baru lainnya.
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Koda
Resolusi
Evaluasi
Kompilasi
Orientasi

Struktur Umum Cerita Pendek

Bagian-bagian cerita pendek itu merupakan bentuk struktur umum. Artinya sangat
mungkin keberadaan cerpen-cerpen lainnya tidak memiliki struktur seperti itu. Hal ini
terkait dengan kreativitas dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap penulis dalam berkarya.
Bagian-bagian itu mungkin tidak lengkap. Misalnya, dengan tidak adanya abstrak dan
evaluasi. Mungkin pula struktur penyajiannya pindah tempat. Misalnya, resolusi mendahului
komplikasi dan beragam kemungkinan-kemungkinan lainnya.

3. Kaidah Cerita Pendek
Sebagaimana yang tampak pada contoh cerpen di atas bahwa pada umumnya teks
tersebut menggunakan bahasa tidak baku atau tidak formal. Hal demikian bisa dipahami
karena cerpen lebih banyak memotret atau mengisahkan gambaran kehidupan sehari-hari.
Sebagai contoh, perhatikan kembali cuplikan cerpen berikut.
Pak, rumah kita kemasukan tikus lagi! Besar sekali! Item!”
“Di mana Mamah lihat?”
“Di dapur, lari dari rak piring menuju belakang kulkas!”Istri saya cemas luar biasa,
menahan napas, sambil mengacung-acungkan pisau dapur ke arah kulkas di dapur.
“Sudah satu tahun enggak ada tikus. Rumah sudah bersih. Mengapa tikus masuk
rumah kita? Tetangga jauh. Dari mana tikus itu?”
“Itu tikus kebun, Mah,” jawab saya santai sambil mengembalikan buku Nietsche ke
rak buku.
“Jangan santai-santai saja Pah, cepat lihat kolong kulkas!”
Dalam cuplikan tersebut, antara lain, ditemukan kata kemasukan, item, enggak sebagai
bentuk bahasa tidak baku, yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Berikut
contoh lainnya dalam cuplikan berikut ini.
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Benar. Benar. Benar. Itulah negeri kami.”
“Di negeri, di mana penduduknya sendiri melarat itu?”
“Ya. Ya. Ya. Itulah dia negeri kami.” “Negeri yang lama diperbudak orang lain itu?”
“Ya, Tuhanku. Sungguh laknat penjajah-penjajah itu, Tuhanku.”
“Dan hasil tanahmu, mereka yang mengeruknya dan diangkutnya ke negerinya,
bukan?”
“Benar Tuhanku, hingga kami tidak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka
itu.”
“Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi, sedang
hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan?”
Dalam cuplikan di atas banyak dijumpai kalimat yang tidak lengkap strukturnya; bagianbagiannya mengalami pelesapan. Dalam cuplikan itu dijumpai pula ragam bahasa percakapan
dan bentuk-bentuk kata yang tidak formal, seperti ya, bukan, kamu, melarat.
Susunan kalimat dan pilihan kata seperti itu dengan sengaja memperoleh penataan;
direkayasa pengarang sehingga bisa menggambarkan kehidupan sekaligus watak dari tokoh
yang ia ceritakan. Dengan cara demikian, cerita itu bisa terkesan lebih nyata, seolah-olah
benar-benar terjadi. Cerpen cenderung menggunakan bahasa sehari-hari atau ragam bahasa
percakapan. Seperti yang tampak pada contoh cerpen di atas, kata-kata yang dimaksud adalah
sebagai berikut.
a. Kata sapaan, seperti mah, pah, bi (bibi).
b. Kata-kata tidak baku, seperti enggak, dikasih, kenapa, ketemu, nampak, kebelet.
c. Kosakata percakapan, seperti wah, sih, ah.
Selain itu, struktur kalimatnya pendek-pendek. Hal ini sebagaimana yang berlaku pada
ragam bahasa percakapan lainnya. Berikut contoh-contohnya.
a. Di mana Mamah lihat?
b. Jangan dipukul, Pah!
c. Buang di tempat sampah!
d. Cepat sana.
e. Kenapa sih marah-marah saja?
f. Di sebelah mana, Bu?
Bentuk kalimat-kalimat di atas pendek-pendek karena terdapat bagian-bagian yang
mengalami pelesapan. Hal itu terutama terjadi pada fungsi subjek dan pelengkapnya. Berikut
bentuk lengkap dari kalimat-kalimat yang dimaksudkan itu.
a. Di mana Mamah lihat (tikus itu)?
b. Jangan dipukul (tikus itu), Pah!
c. Buang (tikus itu) di tempat sampah!
d. Kenapa sih (papa) marah-marah saja?
e. Di sebelah mana (tikusnya), Bu?
Selain berdasarkan struktur dan kaidahnya, pengenalan teks cerpen dapat kita lakukan
berdasarkan unsur intrinsik dan unsur ektrinsik.
a. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada langsung pada cerpen itu sendiri. Unsur
intrinsik mencakup penokohan, latar, alur, tema, dan amanat.
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b.

Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerpen, tetapi berpengaruh pada
keberadaan cerpen itu. Unsur ekstrinsik mencakup latar belakang peristiwa dan jati diri
pengarangnya.
Berikut paparan dari unsur-unsur tersebut.

a. Penokohan
Perhatikan cuplikan cerpen berikut.
Seperti biasa, sepulang sekolah, Boby langsung mengganti seragamnya dengan
kaos berlambang kesebelasan sepak bola dunia kegemarannya. Saat disuruh makan
oleh mamanya, Boby menolak.
“Kalau kamu sakit, kamu tak akan bisa jadi astronot. Katanya kamu ingin pergi
ke bulan,” rayu Mama Boby.
“Wah, masih lama, Ma!Boby mau main bola dulu. Dadah Mama….”
Boby langsung meninggalkan mamanya, berlari ke lapangan di dekat rumahnya.
(Cerpen “Boby Pergi ke Bulan” oleh Try Rainny Syarafani)

Cuplikan cerpen tersebut menceritakan tokoh Boby. Digambarkan, Boby sangat
gemar bermain bola. Sampai-sampai kaosnya pun berlambang kesebelasan sepakola
kegemarannya. Boby bandel, tidak mau menurut nasihat ibunya. Hal ini tampak ketika
ia menolak saran ibunya untuk makan.
Demikianlah, bahwa setiap cerpen selalu memiliki tokoh. Seorang tokoh hadir
dengan watak atau karakter tertentu. Watak tokoh akan tergambar dari ucapan dan
perilakunya. Mungkin pula tokoh tersebut digambarkan langsung oleh pengarang
ataupun diceritakan oleh tokoh lainnya. Seperti tampak pada cuplikan cerita di atas,
watak Boby yang menyenangi sepakbola dan ia bandel. Watak-wataknya diceritakan
melalui perilaku dan perkataannya.
Adapun yang dimaksud dengan penokohan adalah cara pengarang dalam
menggambarkan karakter tokoh-tokoh. Ada berbagai cara untuk menggambarkan
karakter tokoh. Untuk lebih jelasnya perhatikanlah cuplikan berikut.
Deg! Jantung Leya bagai berhenti berdetak, beberapa saat. Kemudian berdebur
keras, menyesakkan napasnya.Tubuhnya tegak kaku di bangkunya. Cuma matanya
berputar cepat, memandang ketiga orang yang duduk di sekitarnya dengan perasaan
campur aduk: cemas, gelisah, juga penasaran.
Sejenak muncul keraguan di hatinya, tak percaya pada apa yang ditulis gadis itu.
Tapi sikap gadis itu, ketakutan yang terpancar jelas di wajah dan matanya, menghapus
keraguan Leya. Ia yakin, sangat yakin, gadis itu benar-benar dalam bahaya. Tapi
bahaya apa? Dan, apa dia mau menolong?
Leya menundukkan kepalanya, berpura-pura membaca, lalu berusaha
menenangkan perasaannya dengan menarik napas dalam-dalam dan mencoba
memikirkan bagaimana ia harus bersikap. Seluruh kegembiraannya dalam perjalanan
liburan ini, lenyap sudah. Ketenangannya betul-betul terganggu.
Dalam cuplikan cerita tersebut pengarang begitu cermat menggambarkan watak
tokoh Leya sehingga pembaca mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang
suasana hati tokoh tersebut melalui gerak-geriknya. Dari penggambaran itu, dapat
diketahui sikap tokoh yang cemas, gelisah, penasaran, dan ragu-ragu.
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Selain dengan cara itu, dapat pula karakter seorang tokoh disebutkan langsung oleh
pengarang, juga dilukiskan melalui kebiasaan, perkataan, ataupun tindak tuturnya, pola
pikirnya, melalui tanggapan tokoh lain, juga dengan gambaran lingkungan sekitarnya.
Berikut contoh-contohnya.
Cara
Penggambaran
Tokoh
a. Disebutkan
langsung oleh
pengarang

Contoh

Watak

Tono memang penyabar, walaupun dihina
temannya hampir setiap hari, ia tidak
pernah sakit hati. Ia tetap bergaul, seolaholah tidak ada masalah di antara mereka.
b. Tanggapan,
Debby selalu memuji-muji adiknya, Lina,
penceritaan oleh
yang menurutnya paling pintar sedunia.
tokoh lain
“Adikku, sayang. Kamu memang pintar
dan rajin. Kakak salut, kakak bangga.
Tentu mama pun yang ada di dunia sana
bahagia melihat prestasimu itu.
c. Dilukiskan
Rere, “Aku ingin membeli pakaian yang
melalui perkataan, seperi kamu beli kemarin. Gak apa-apa
pikirannya
walapun harus pinjam sama kakakku. Yang
penting pakaian itu bisa kumiliki.”
d. Dilukiskan
Radi duduk dengan santai walaupun di
melalui
hadapannya ada mertua dan adik-adiknya.
perilakunya
Kakinya diangkat sebelah ke tangan kursi
di sebelahnya.
e. Digambarkan
Bekas-bekas minuman dibiarkan
melalui keadaan
berserakan di bawah ranjangnya.
lingkungannya
Sementara itu, bau asap rokok masih
mengepul memenuhi ruangan kamar.
Sepertinya bagi Dika kondisi kamarnya
yang seperti itu sudah biasa.

Tono: penyabar

Lina: pintar,
rajin

Rere: berlebihan,
boros, ambisus

Radi: tidak tahu
etika, sombong.

Dika: jorok,
pecandu
minuman dan
rokok

b. Latar
Sebelumnya telah kita pelajari bahwa yang dimaksud dengan latar adalah tempat,
waktu, dan suasana atas terjadinya peristiwa. Untuk lebih jelasnya perhatikan cuplikan
cerpen berikut.
Cerpen 1
Menjelang hari raya ini aku terbaring di rumah sakit. Dari jendela kamar rumah
sakit yang kudiami aku bisa melihat keluar dengan jelas. Hujan menderas, manusiamanusia menepi pada kesunyian, lagu hujan, lagu keleneng becak. Di ruangan ini,
aku cuma berdua. Selisih satu ranjang, terbaring seorang perempuan tua. Sendiri. Tak
kulihat semenjak aku di sini, seorang pun yang menengoknya, yang mengajaknya
bercakap, kecuali dokter dan perawat yang memeriksanya. Itu pun sesuai jadwal dan
sebentar saja (Cerpen “Menjelang Hari Raya”, oleh Zakh Syairun Madjid Surono).
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Cerpen 2
Menggigil aku berjalan menyusuri perkampungan yang sudah sunyi. Sepupuku,
Riri, tampak menarik jaketnya. Ia berjalan agak merapat di sampingku. Kami berdua
sangat lelah. Seharian naik bus dan kini kemalaman tiba di Kampung Sekar. Salahnya
kami tak sempat mengabari Paman. Beginilah kalau bepergian tanpa rencana matang.
Kulirik sebentar arlojiku. Jam menunjukkan hampir pukul dua belas kurang
seperempat. Malam semakin sunyi. Apalagi, jalan yang kami lewati sangat sepi.
Hanya ada satu dua rumah penduduk. Perkampungan yang ramai masih agak jauh.
Namun, berkas-berkas sinar lampu tampak dari kejauhan. Di sanalah rumah Paman
Sukri berada.
(Cerpen “Perjalanan Malam” oleh Mas Beng).

Bila kita baca kembali cerpen “Menjelang Hari Raya”, tampaklah bahwa latar cerita
itu adalah di rumah sakit dan pada saat menjelang hari raya. Adapun cerpen “Perjalanan
Malam” latarnya adalah di suatu perkampungan yang sunyi. Waktunya pada malam
hari.
Perhatikan pula cuplikan berikut.
Menjelang hari raya ini aku terbaring di rumah sakit. Dari jendela kamar rumah
sakit yang kudiami aku bisa melihat keluar dengan jelas. Hujan menderas, manusiamanusia menepi pada kesunyian, lagu hujan, lagu keleneng becak. Di ruangan ini, aku
cuma berdua. Selisih satu ranjang, terbaring seorang perempuan tua. Sendiri. Tak kulihat
semenjak aku di sini, seorang pun yang menengoknya, yang mengajaknya bercakap,
kecuali dokter dan perawat yang memeriksanya. Itu pun sesuai jadwal dan sebentar saja.
Apabila kita baca kembali, tampaklah bahwa latar pada cuplikan cerita itu adalah
di rumah sakit dan pada saat menjelang hari raya. Latar itu diperlukan untuk memperkuat
terjadinya peristiwa ataupun alur. Tanpa kehadiran latar, peristiwa dalam cerita itu
menjadi tidak jelas. Pembaca pun menjadi terganggu, bahkan tidak bisa menikmatinya
karena ceritanya tidak jelas keberadaannya.

c. Alur
Alur adalah rangkaian cerita yang bersifat kronologis, dibangun oleh urutan waktu.
Mungkin juga dibentuk oleh urutan keruangan atau spasial. Berdasarkan hal itu, kemudian
dikenal adanya alur progresif atau alur maju. Dalam hal ini cerita bergerak runtut dari
awal hingga akhir cerita (dari peristiwa A-B-C, dst). Ada pula cerita yang bergerak dari
akhir cerita menuju awal (flash back: peristiwa C-B-A).
Contoh:
Pagi-pagi Andra sudah siap dengan perbekalannya. Aneka makanan ringan sudah
dimasukkannya ke dalam tas besar. Begitu merasa segalanya sudah lengkap, bergegas
ia menuju ruang tengah untuk sarapan. Di sana sudah terhidang makanan kesukaannya
yang sengaja disiapkan ibunya sejak dini hari. Tanpa ba-bi-bu lagi, Andra menyikat
makanan-makanan itu. Lahap sekali. Padahal, biasanya semangat makan dia tidak
seperti itu.
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Peristiwa I:
Menyiapkan
perbekalan

Peristiwa II:
Menuju ruang
tengah

Peristiwa III:
Sarapan

Rangkaian Alur (Kronologis)

Selain itu, dikenal istilah plot, yakni rangkaian cerita yang mengandung unsur sebab
akibat (kausalitas). Plot inilah yang di dalamnya terkandung konflik-konflik. Konflik yang
satu mengakibatkan timbulnya konflik yang lain. Kehadiran konflik itulah menjadi
penyebab bergeraknya suatu cerita. Tanpa ada konflik, suatu cerita akan menjadi hambar.
Karena dengan adanya konflik itu pula, suatu cerita menjadi menarik, menimbulkan rasa
penasaran bagi pembacanya.
Adapun konflik itu sendiri terbagi atas beberapa macam, yakni sebagai berikut.
1) Konflik batin, yakni bentuk pertentangan dalam diri seseorang karena dihadapkan
pada dua pilihan. Misalnya, konflik dalam menentukan tempat beristirahat setelah
perjalanan jauh: apakah di rumah makan atau di arena hiburan.
2) Konflik sosial, yakni bentuk pertentangan antara dua tokoh atau lebih dalam
memperebutkan sesuatu. Misalnya, percekcokan antara dua tetangga karena
perbedaan batas halaman rumah.
Contoh:
“Engkau rela tetap melarat, bukan?”
“Benar. Kami rela sekali, Tuhanku.”
“Karena kerelaanmu itu, anak cucumu tetap juga melarat, bukan?”
“Sungguh pun anak cucu kami melarat, tapi mereka semua pintar mengaji.
Kitab-Mu mereka hafal di luar kepala belaka.”
“Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya,
bukan?”
“Ada, Tuhanku.”
“Kalau ada, kenapa biarkan dirimu melarat, hingga anak cucumu teraniaya
semua? Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk
anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling
menipu, saling memeras. Aku beri engkau negeri yang kaya raya, tapi kau malas.
Kau lebih suka beribadah saja, karena beribadah tidak mengeluarkan peluh, tidak
membanting tulang. Sementara itu, aku menyuruh engkau semuanya beramal
di samping beribadah. Bagaimana engkau bisa beramal kalau engkau miskin?
Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja, hingga kerjamu lain tidak
memuji-muji dan menyembah-Ku saja. Tidak. Kamu semua mesti masuk neraka!
Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka. Letakkan di keraknya.”
Semuanya jadi pucat pasi tak berani berkata apa-apa lagi. Tahulah mereka
sekarang apa jalan yang diridai Allah di dunia.
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Plot dalam cuplikan di atas ditunjukkan dengan dialog antara manusia penghuni
neraka (Haji Saleh dkk) dengan Tuhan yang kemudian menyebabkan Haji Saleh dan
teman-temannya menjadi pucat pasi. Adapun konflik yang membangun peristiwa itu
berbentuk konflik antartokoh tentang perbedaan pandangan dalam tata cara beribadah
yang diridai-Nya.

Peristiwa I

Peristiwa II

• Dialog manusia penghuni neraka
dengan Tuhan

• Tokoh manusia tersentak (pucat pasi)

Plot: Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas)

d. Tema
Tema adalah gagasan utama atau pokok cerita. Tema cerpen yang satu dengan
cerpen lain, mungkin saja sama. Tema tentang kasih sayang, misalnya. Kita pun telah
membaca puluhan atau bahkan ratusan cerpen yang bertema ini. Namun, cerita-cerita itu
tetap membuat penasaran para pembacanya. Cerpen-cerpen itu selalu menarik karena
temanya digarap dari sudut pandang yang berlainan. Walaupun temanya sama-sama
tentang kasih sayang, mungkin saja yang satu digarap dari sudut pandang seorang anak,
ibu, nenek, bibi, pacar, dan berbagi sudut pandang lainnya.
Tema suatu cerpen dapat diketahui melalui hal-hal yang dirasakan, dipikirkan,
diinginkan, dibicarakan, atau dipertentangkan para tokohnya.Keberadaaan tema itu
kemudian diperkuat pula oleh keberadaan latar dan peran-peran para tokohnya.
Perhatikan kembali cuplikan cerpen berikut.
Udara seperti membeku di Adelweis Room, sebuah kamar rawat inap, di RS
Fatmawati, Jakarta Selatan. Dan, di tempat tidur yang serba putih, Novia terbaring
beku dalam waktu yang juga membeku. Ia tidak berani menghitung lagi berapa kali
jarum jam di ruangan itu melewati angka dua belas, makin mendekati ajal yang bakal
menjemputnya.
Dokter telah memprediksi usianya tinggal sekitar sebulan karena leukimia yang
akut, dan satu-satunya yang ia tunggu dari kekasihnya adalah sekuntum mawar biru.
Ya, mawar biru. Bukan mawar merah atau putih. Dan, hanya sekuntum, bukan seikat
atau sekeranjang.
Tapi, adakah mawar berwarna biru? Sang kekasih, Norhuda, sebenarnya tidak
yakin. Yang pernah ia lihat adalah mawar merah, putih, atau kuning. Ketiganya
tumbuh dan berbunga lebat di halaman rumahnya. Tapi, mawar biru? Ia tidak yakin.
Bunga berwarna biru yang pernah ia lihat hanya anggrek bulan dan anyelir. Itu pun
bukan persis biru, tapi keunguan.
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Tema cuplikan cerpen di atas adalah tentang keinginan tokoh seorang wanita yang
terkena leukimia akut untuk mendapatkan mawar biru.Tema tersebut diketahui melalui
pemikiran tokoh Novia sendiri yang diceritakan secara naratif oleh pengarangnya secara
langsung.Tentang keadaan pasien itu sendiri yang tengah menderita sakit diperkuat oleh
penggunaan latar rumah sakit.

4. Amanat
Dalam cerpen, terkandung pula amanat atau pesan-pesan. Amanat suatu cerpen selalu
berkaitan dengan temanya. Cerpen yang bertema kasih sayang, amanatnya tidak akan jauh
dari pentingnya kita menebar kasih sayang kepada sesama. Cerpen yang bertema ketuhanan,
amanatnya berkisar tentang pentingnya bertakwa pada Tuhan YME. Dengan pesan-pesannya
itu, betapa berharganya cerpen. Kita memperoleh hiburan sekaligus pesan-pesan berharga
untuk bisa menjadi lebih haik dalam kehidupan.
Perhatikan kembali cuplikan berikut.
Semuanya jadi pucat pasi tak berani berkata apa-apa lagi. Tahulah mereka sekarang
apa jalan yang diridai Allah di dunia.
Tetapi Haji Saleh ingin juga kepastian, apakah yang dikerjakannya di dunia ini salah
atau benar. Tetapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan, ia bertanya saja pada malaikat
yang menggiring mereka itu.
“Salahkah menurut pendapatmu, kalau kami menyembah Tuhan di dunia?” tanya Haji
Saleh.
“Tidak. Kesalahan engkau, karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri.
Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan
kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, hingga mereka
itu kucar-kacir selamanya.. Itulah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal
engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak mempedulikan mereka
sedikit pun.”
Dari dialog para tokohnya dapat diketahui bahwa cuplikan tersebut bertema tentang
tata cara menyembah Tuhan yang benar. Berkaitan dengan tema tersebut dapat diketahui
bahwa amanat cuplikan cerpen tersebut adalah “hendaknya menyembah Tuhan secara benar,
yakni tidak mementingkan keselamatan diri sendiri agar selamat dari neraka; harus pula ia
mempedulikan sesama.”

Tema: cara menyembah Tuhan
yang benar

Amanat: tidak hanya mementingkan diri
sendiri dari ancaman api neraka, tetapi
juga perhatikan kepentingan sesama
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5. Latar Belakang Sosial Budaya
Kelahiran cerpen sering kali dipengaruhi oleh peristiwa tertentu atau kondisi sosial
budaya ketika cerpen itu dibuat. Misalnya, kondisi masyarakatnya sering terkena musibah
banjir. Kondisi tersebut kemudian menjadi inspirasi seorang pengarang untuk menjadikan
tema cerpennya. Kalau kita perhatikan, tidak sedikit cerita pendek yang dipengaruhi oleh
peristiwa-peristiwa tertentu, mungkin pula sosok tokoh, kondisi politik, suasana alam sekitar
lainnya.Pengaruh itu mungkin muncul pada tema, konflik, karakter tokoh, ataupun unsurunsur lainnya.

C

Perbandingan Teks Cerita Pendek

Perbedaan dengan Cerpen Lainnya		
Perhatikanlah kedua cuplikan teks berikut.
Cerpen I
Di sebuah jembatan penyeberangan tak beratap, matahari menantang garang di langit
Jakarta yang berselimut karbon dioksida. Orang-orang melintas dalam gegas bersimbah
peluh diliputi lautan udara bermuatan asap knalpot. Lelaki setengah umur itu masih duduk
di situ, bersandarkan pagar pipa-pipa besi, persis di tengah jembatan. Menekurkan kepala
yang dibungkus topi pandan kumal serta tubuh dibalut busana serba dekil, teronggok di
atas lembaran kardus bekas air kemasan. Di depannya sebuah kaleng peot, nyaris kosong
dari uang receh logam pecahan terkecil yang masih berlaku. Dan, di bawah jembatan,
mengalir kendaraan bermotor dengan derasnya jika di persimpangan tak jauh dari jembatan
itu berlampu hijau. Sebaliknya, arus lalu lintas itu mendadak sontak berdesakan bagai
segerombolan domba yang terkejut oleh auman macan, ketika lampu tiba-tiba berwarna
merah.
Lelaki setengah umur yang kelihatan cukup sehat itu akan “tutup praktik” ketika
matahari mulai tergelincir ke Barat. Turun dengan langkah pasti menuju lekukan sungai
hitam di pinggir jalan, mendapatkan gerobak dorong kecil beroda besi seukuran asbak.
Dari dalam gerobak yang penuh dengan buntelan dan tas-tas berwarna seragam dengan
dekil tubuhnya, ia mencari-cari botol plastik yang berisi air entah diambil dari mana, lalu
meminumnya. Setelah itu ia bersiul beberapa kali. Seekor anjing betina kurus berwarna
hitam muncul, mengendus-endus dan menggoyang-goyangkan ekornya. Ia siap berangkat,
mendorong gerobak kecilnya melawan arus kendaraan, di pinggir kanan jalan. Anjing kurus
itu melompat ke atas gerobak, tidur bagai anak balita yang merasa tenteram didorong
ayahnya.
Melintasi pangkalan parkir truk yang berjejer memenuhi trotoar, para pejalan kaki
terpaksa melintas di atas aspal dengan perasaan waswas menghindari kendaraan yang
melaju. Lelaki itu lewat begitu saja mendorong gerobak bermuatan anjing dan buntelanbuntelan kumal miliknya sambil mencari-cari puntung rokok yang masih berapi di pinggir
jalan itu, lalu mengisapnya dengan santai. Orang-orang menghindarinya sambil menutup
hidung ketika berpapasan di bagian jalan tanpa tersisa secuil pun pedestrian karena telah
dicuri truk-truk itu (Cerpen “Persahabatan Sunyi” oleh Harris Effendi Thahar”).
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Cerpen II
Setiap melihat kepompong di daun palem di teras rumahku aku selalu ingat kata-kata
kekasihku: kita, kau dan aku, adalah kepompong, yang menunggu waktu untuk lepas dari
bungkusnya dan terbang menjadi kupu-kupu, belalang, atau mungkin burung jiwa.
“Aku lebih suka kupu-kupu. Dengan sayap-sayap bercahaya kita akan terbang ke
langit,” ujar kekasihku, penuh imajinasi.
Tetapi, aku merasa terlalu lama jiwaku tidur di dalam kepompong itu, entah berapa
abad. Namun, kekasihku yakin, makin lama kita bersemayam di dalamnya, akan makin
matanglah jiwa kita, dan makin perkasa pula raga kita. “Kalau kau jadi kupu-kupu, kau
akan jadi kupu-kupu yang kuat. Kalau kau jadi belalang, akan jadi belalang yang perkasa,”
katanya.
Tapi, bagaimana kalau kita tidak menjadi apa-apa, atau bahkan mati di dalam
kepompong itu, karena tidak punya kekuatan lagi untuk melepaskan diri dari kungkungan
derita.”Ah tidak. Kita sedang berproses,” katanya. “Kita harus jalani proses itu untuk
menjadi.”
Untuk menjadi? Menjadi apa? Aku tidak tahu jawabannya, sebab aku tidak punya
cita-cita. Aku ingin hidup mengalir saja bagai air, berembus bagai angin, menyebar bagai
pasir, meresap bagai garam, menyusup bagai rumput-rumput jiwa. Tetapi, seperti kata
kekasihku, aku jalani juga hidupku sebagai proses untuk menjadi. Aku jalani hari-hari
manis, juga hari-hari pahit, bersama orang-orang yang bersentuhan denganku, bersama
jiwa-jiwa yang bersedia berbagi. Kuliah, pacaran, bekerja, membangun karier, bertahuntahun, berabad-abad, sampai serasa lumutan. Tapi, aku sungguh tidak tahan menghadapi
tahapan membujang terlalu lama takut menjadi bujang lapuk. Maka, aku pun menikah
begitu menemukan gadis yang aku sukai dan bersedia berbagi meskipun lebih banyak
berbagi duka sebelum kutuntaskan cintaku padanya. Sementara, kekasihku begitu tahan
menjalani tahapan itu, membujang begitu lama, setidaknya sampai kami bertemu lagi di
Jakarta. (Cerpen “Percintaan Kepompong”, karya Ahmadun Y. Herfanda).
Kedua cuplikan di atas sama-sama diambil dari bagian awal suatu cerpen, sebagai tahap
orientasinya. Dengan kata lain, keduanya sama-sama berfungsi sebagai bagian pengenalan
cerita, terutama latar dan karakter tokoh utamanya. Meskipun demikian, kedua cuplikan itu
memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Masing-masing cuplikan tersebut bercerita tentang
tokoh dan tema yang berbeda.Cuplikan pertama, tentang orang lain, yakni seorang lelaki.
Cuplikan kedua, tentang dirinya sendiri dan teman dekatnya. Cuplikan pertama sepenuhnya
berupa cerita monolog; pencerita bertutur sendiri tentang orang lain. Cuplikan kedua diselingi
pula dengan dialog-dialog. Selain itu, perbedaannya juga tampak pada latar cerita. Cerita
pertama berlatar di jalan raya, sedangkan cerita kedua terjadi di halaman rumah.
Perbedaan-perbedaan itu tentu saja akan selalu dijumpai apabila kita membandingkannya
dengan cerpen yang lain. Hal ini berkaitan pula dengan karakteristik ataupun gaya masingmasing pengarang. Walaupun temanya sama, misalnya, tentang cinta, setiap pengarang
memiliki sudut pandang dan cara bercerita yang tidak sama. Oleh karena itulah, pembaca
tidak pernah bosan-bosannya membaca banyak cerpen bertema tentang percintaan karena
perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing cerpen itu.
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Berdasarkan kaidah kebahasaannya, secara umum, kedua teks tersebut menggunakan
bahasa sehari-hari. Hal itu sebagaimana yang tampak pada kata buntelan, dekil, mengendusendus bujang lapuk. Namun, dari segi jenisnya, tampak pula perbedaannya bahwa, cerpen
pertama banyak menggunakan kata-kata sifat, seperti garang, dekil, kecil, deras, merah,
sehat. Hal ini sangat logis karena cuplikan awal cerpen tersebut berfokus pada penggambaran
latar. Oleh karena itu, banyak pula di dalamnya kata keterangan tempat, seperti yang ditandai
oleh penggunaan kata depan di.
Sementara itu, cerpen kedua berfokus pada penggambaran tindakan atau sifat tokoh.
Oleh karena itu, yang muncul kemudian adalah kata-kata kerja material, yakni kata kerja yang
bermakna tindakan, seperti melihat, menunggu, bersemayam, melepaskan. Penggunaan kata
keterangan tempat dalam cerpen tersebut tidak sebanyak yang ada pada cerpen sebelumnya.
Justru yang tampak dominan pada cerpen kedua adalah penggunaan konjungsi pertentangan,
seperti tetapi, tapi, dan namun.
Perhatikan pula dua cuplikan cerpen berikut.
Cerpen I
Sekarang ini yang jadi buah bibir adalah Diandra. Hari-hari di sekolah ini tiada kata
tanpa Diandra. Hari-hari tiada bicara tanpa Diandra. Begitu juga dengan sohib gue, Raya
danYus yang setiap hari nyaris ngomongin cewek bernama Diandra melulu.
“Sungguh luar biasa!” teriak Yus yang mukanya agak tirus, “Sulit untuk membandingkan
kecantikan Diandra dengan bintang sinetron atau foto model sekalipun!”
“Eh, Gibran! Lo jangan sok alim!” senggol Raya yang punya body gede.
“Gue bukannya sokalim, tapi alim beneran, tau!” balas gue seraya balik nyenggol.
“Iye, iye, gue tau. Tapi masak, sih, lo nggak naksir dia?” Gibran kembali ngincer.
“Bukannya nggak naksir, tapi caranya ngak gitu, dong. Masa anak orang saban ari
dipelototin!”
“Ya, abis mau diapain lagi?” tukas Raya ngak puas dengan jawaban gue.
Ah, sudahlah, gue paling malas berdebat ama dua sohib gue. Sebenarnya sebel juga,
sih, dengan mereka. Tapi mo gimana lagi? Gue belum bisa mengubah mereka menjadi
anak yang lebih baik (Cerpen “Doa Kecil dalam Hari Gue”, Boim Lebon).
Cerpen II
Somad tipe cowok murahan, itu kata temannya tanpa tedeng aling-aling. Habis,
cowok itu kerjanya nggak lain nggak bukan, suka promosiin diri di depan gadis-gadis
sekitarnya. Promosi diri sendiri terus… ke mana-mana. Nggak cuma sama teman-teman
sekolahnya, tapi juga sama anak-anak cewek sekitar rumah, masjid, warteg… nggak pilih
tempat, nggak pandang bulu.
“Gue orangnya nggak som-som, lho….”
“?”
“Maksudnya nggak doyan somay kalo dikit!Hehe.”
Biar yang diajak bicara nggak ngeladenin, biasanya Somad jalan terus tour de promonya.
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“Nggak, deng. Situ tahu, kan,maksud saya?”
“??”
“Beneran nggak sombong gitu, biarpun bokap saya juragan kerupuk.”
“???”
“Tahu gak omzet pedagang kerupuk tiap hari?”
“???!!???”
“Gede, lagi!”
Mata Somad menerawang, seperti menembus beratus-ratus kaleng kerupuk yang
dibayangkannya parkir di depan rumahnya. Semua kaleng kerupuk dari yang paling besar
akan dicintainya sepenuh hati. Babe-nya yang orang kaya pasti bakal bilang, kalau udah
lulus es-te-em, dia boleh jadi wakil direktur di perusahaan kerupuk. Itu berarti ia bakal
megang duit jutaan tiap hari. (Cerpen “Petualangan Somad”, Asma Nadia).
Pada kedua cuplikan cerpen di atas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan
yang paling tampak adalah bahasanya yang sama-sama gaul dan gaya penyampaiannya yang
kocak. Hal seperti itu wajar karena kedua cerpen tersebut sama-sama ditujukan untuk pembaca
remaja. Persamaan lainnya ada pada tema atau objeknya yang sama-sama menceritakan
sosok tokoh yang juga sama-sama sedang jatuh cinta. Latar juga memiliki kesamaan. Kedua
cerpen tersebut berlatar lingkungan sekolah.
Anda pun pasti mengetahui pula bahwa cerpen, bahkan novel dan sinetron-sinetron di televisi,
pada umumnya bertema percintaan. Akan tetapi, pembaca ataupun penontonnya tidak merasa
bosan dengan tema seperti itu, bukan? Walaupun sama-sama bertema percintaan, ceritacerita itu memiliki kekhasan masing-masing. Ada hal yang berbeda dari setiap karya tersebut
sehingga pembacanya tidak merasa bosan, selalu penasaran untuk tetap menikmatinya.
Hal itu pula yang tampak pada kedua contoh cuplikan cerpen di atas, terdapat pula perbedaan
pada keduanya. Perbedaannya itu, antara lain, terdapat pada sudut pandang penceritaannya.
Cerpen I menggunakan sudut pandang orang pertama. Pengarang dalam cerpen tersebut
terlibat sebagai pelaku. Sementara itu, Cerpen II menggunakan sudut pandang orang ketiga.
Pengarang berperan sebagai tukang cerita. Ia tidak terlibat dalam cerita itu secara langsung.
Selain tampak pada sudut pandang, perbedaan lain tampak pada latar dan penokohannya.
Berikut paparannya.
Aspek
1. Sudut pandang
2. Tema
3. Latar
4. Penokohan

Cerpen I
Orang pertama, pelaku sampingan
Remaja (pelajar laki-laki) yang
jatuh cinta pada seorang pelajar
perempuan
Di sekolah
Tokoh utama (Diandra), watak
digambarkan melalui percakapan
antartokoh

Cerpen II
Orang ketiga, serba tahu
Pelajar yang selalu promosi
diri, ingin diperhatikan temantemannya
Di sekolah, lingkungan tetangga
Tokoh utama (Somad), digambar
kan melalui jalan pikiran tokoh
lain secara langsung dan perilaku
nya sendiri
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Adapun berdasarkan kaidah kebahasaannya, keduanya menggunakan bahasa gaul atau
lebih tepatnya ragam bahasa remaja, yang bercampur pula dengan bahasa Betawi. Hal
itu sebagaimana yang tampak dari penggunaan kata gue, lo, promosiin, ngomongin, iye.
Keduanya juga menggunakan kalimat-kalimat langsung yang diselingi pula dengan kalimat
tidak lagsung sehingga menjadikan cuplikan cerpen itu lebih hidup dan terkesan nyata.
Sementara itu, perbedaannya tampak pada hal-hal berikut.
a. Kutipan cerpen I lebih menyoroti unsur alur dan latar. Oleh karena itu, cuplikan tersebut
banyak menggunakan kata keterangan waktu dan tempat, seperti sekarang ini, setiap
hari, di sekolah.
b. Kutipan cerpen II lebih banyak menyoroti unsur penokohan. Oleh karena itu, kutipan
tersebut lebih banyak menggunakan kata-kata yang menggambarkan sifat seseorang.
Kata-kata yang dimaksud, antara lain, cowok murahan, sombong, juragan kerupuk,
direktur perusahaan, promosiin diri, nggak ngeladeni.

D

Menulis Cerpen

1. Menjadikan Pengalaman yang Biasa Menjadi Cerita yang Luar Biasa
Perhatikan cuplikan cerita berikut.
Pendakian ke puncak Gunung Kerinci kami mulai dari Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu
Aro, dengan waktu tempuh 10 -12 jam. Selama pendakian, kami pun melakukan kemah,
menikmati keindahan edelweis, pengamatan tumbuhan.Satwa dalam alam di sepanjang
jalan setapak. Hampir di setiap persimpangan, sudah ada papan keterangan dan petunjuk.
Jadi, selama perjalanan itu, kami tidak pernah tersesat.
Cuplikan di atas merupakan pengalaman seseorang. Hal yang diceritakannya merupakan
sesuatu yang menarik yang pernah dialaminya. Pengalaman selama pendakian ke Puncak
Gunung Kerinci bagi penulis itu merupakan pengalaman berkesan yang perlu ia abadikan
dalam sebuah karangan.
Setiap orang tentu memiliki pengalaman serupa. Pengalaman-pengalaman itu ada
yang menyenangkan, menyedihkan, menggelikan, menakutkan, dan aneka pengalaman
berkesan lainnya. Akan sangat bemanfaat apabila pengalaman-pengalaman itu kita tuliskan.
Pengalaman-pengalaman itu akan menjadi penting untuk orang lain untuk dijadikan bahan
pelajaran.
Tuliskanlah pengalaman-pengalaman itu sesuai dengan gaya dan selera Anda.
Tuangkanlah dengan sebebas-bebasnya. Satu hal yang penting adalah pengalaman berkesan
Anda itu menjadi menarik dan perlu dibaca orang lain.
Namun, yang pasti pengalaman itu tidak harus berupa peristiwa dahsyat, pertemuan
dengan orang terkenal, ataupun sejenisnya. Peristiwa yang biasa-biasa pun, seperti ketinggalan
dompet, menemukan anak kucing di tengah jalan, ketiban buah mangga ketika sedang jajan,
akan menjadi sebuah cerita menarik dan mengesankan. Syaratnya, kita harus pandai di dalam
mengolah kata-katanya sehingga pembaca menjadi penasaran dan terpesona karenanya.
Perhatikan kembali cerpen di atas. Cerpen tersebut menceritakan pengalaman mendaki
gunung yang merupakan hal yang biasa bagi sebagian besar orang. Namun, karena dibumbui
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oleh beragam imajinasi dan pengalaman-pengalaman subjektif pengarangnya, cerita itu
menjadi lebih menarik dan menegangkan, bukan?

2. Sajian Konflik Menjadikan Cerita Lebih Menarik
Konflik dapat diartikan sebagai suatu pertentangan. Bentuk-bentuk petentangan itu,
sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sangatlah bermacam-macam.
Misalnya:
a. pertentangan manusia dengan dirinya sendiri (konflik batin);
b. pertentangan manusia dengan sesamanya;
c. pertentangan manusia dan lingkungannya, baik itu lingkungan alam, ekonomi, politik,
sosial, dan budaya;
d. pertentangan manusia dengan Tuhan atau keyakinannya.
Bentuk-bentuk konflik atau pertentangan-pertentangan semacam itulah yang menjadikan
sajian suatu cerita lebih menarik. Konflik itulah yang menggerakkan alur cerita. Karenanya,
tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa konflik merupakan inti dari sebuah cerita. Tanpa
adanya konflik, akan sangat sulit bagi terbentuknya suatu cerita. Cerita tentang putus cinta
seorang remaja, misalnya. Cerita itu tidak akan terjadi kalau tidak ada konflik-konflik yang
melatarbelakanginya.
Tentang keberadaan konflik dalam suatu cerita, mari kita pelajari penggalan cerita
berikut.
Heri menghela napas panjang. Ichennya yang sederhana yang telah merenggut seluruh
hatinya, telah berubah dan tak mau lagi mengenal dirinya. Heri merasa diombang-ambing
perasaan dan hatinya oleh permainan yang diciptakan oleh Ichen. Apakah kini ia telah
melupakan ketertarikannya pada Ichen? Atau, akan menghentikan perburuannya dengan
adanya perubahan yang telah ditunjukkan gadis itu? Ternyata tidak sama sekali. Heri
justru merasa semakin tertantang. Ia penasaran, apa yang diinginkan Ichen sebenarnya?
Lalu, siapa pria muda yang menjemputnya tadi?
Kalau dilihat dari sikapnya, jelas pria tadi sangat dekat hubungannya dengan Ichen.
Kekasihnya kah, atau tunangannya? Mereka jelas datang dari etnis yang sama.
Menyadari hal itu semua membuat Heri jadi orang linglung. Kalau pada mulanya Heri
tertarik pada Ichen karena kesederhanaan dan pesona gadis itu, kini, selain daya tarik
itu, adalah karena kepandaian gadis itu berperan. Bagaimana mungkin dalam waktu yang
begitu singkat ia bisa berubah penampilan. Siapakah Ichen sebenarnya dan apa maunya
gadis itu?
Heri baru memarkir mobil di depan rumahnya saat dirasakannya ada bayangan
yang berkelabat di belakangnya. Ketika menoleh, ternyata Ichen sudah berdiri di ujung
pagar rumahnya. Heri tertegun memandang Ichen. Gadis ini sekarang sudah berubah lagi
penampilannya. Tadi, di pemakaman, ia tampil modern dan modis. Kini sudah kembali
seperti pertama kali mereka bertemu: lugu dan bersahaja sekali. (“Ichen dan Ichen”,
Rosida)
Dalam cuplikan cerita di atas, cukup tergambar tentang bentuk konflik yang menggerakkan
cerita tersebut. Konflik-konflik tersebut berupa:
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a.
b.

pertentangan tokoh utama dengan Ichen, yang menjadikannya keheranan dan bertanyatanya;
pertentangan tokoh utama dengan batinnya sendiri, antara menghentikan petualangannya
memikat hati Ichen atau meneruskannya.

Kedua pertentangan atau konflik itulah yang kemudian menghidupkan alur cerita.
Bermula dari kepenasaranan dan keheranan tokoh Heri menjadikan cerita itu bergerak dan
berkembang. Cerita itu tidak sampai pada kisah Heri berkasih-kasihan dengan Ichen. Lebih
menantang lagi, adalah penyelidikan Heri terhadap wanita yang dikasihinya itu, di samping
sikap Ichen sendiri yang bersikap “aneh”, seperti memiliki kepribadian ganda atau memang
ada dua Ichen. Konflik-konflik itulah yang menjadi cerita itu menarik dan pembaca merasa
menjadikan penasaran dibuatnya.
Pengalaman yang akan dicerpenkan termasuk konflik-konflik yang akan kita bangun itu
sebaiknya dibuat terlebih dahulu kerangkanya. Adapun kerangka yang dapat kita pilih bisa
tersaji dalam bentuk peta pikiran (mind mapping), seperti di bawah ini.

(Mind mapping di atas hanya sebagai model; mohon disesuaikan lagi dalam kaitannya dengan
kepentingan menulis cerpen yang berdasarkan pengalaman)

a.
b.
c.
d.
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Adapun langkah-langkah penulisannya adalah sebagai berikut.
Menyiapkan kertas kosong, spidol atau pensil berwarna-warni.
Menuliskan topik utama dari cerpen yang akan kita buat di tengah-tengah kertas.
Misalnya, pengalaman di pantai. Lingkarilah kata kunci itu.
Buat cabang utama terkait topik tersebut. Misalnya, tentang peristiwa-peristiwa menarik
yang dialami, nama-nama tempat, benda-benda yang dijumpai.
Teruskan dengan membuat cabang-cabang lainnya dan gunakan warna berbeda. Cabangcabang itu diisi oleh kata-kata kunci yang berhubungan dengan cabang utama.
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e.

Gunakan warna yang menarik dan gambar atau simbol-simbol yang mencerminkan
pengalaman dan imajinasi Anda berkaitan dengan topik-topik itu.
f. Apabila ada kata kunci yang masih berkaitan dengan kata kunci dari cabang lainnya,
Anda bisa membuat garis lengkung yang menghubungkannya. Bubuhkan simbol yang
menjadi alasan keterkaitan antara kata-kata kunci itu.
g. Perhatikan kelengkapan pengalaman dan imajinasi Anda itu. Apakah sudah tercurahkan
semua?
h. Jika sudah lengkap, nomorilah kata-kata kunci itu sesuai dengan urutan yang akan Anda
susun di dalam cerpen. Bersamaan dengan itu, coretlah kata-kata kunci yang Anda
anggap tidak penting untuk dikembangkan. Misalnya, karena terlalu menyimpang dari
topik utama atau terlalu biasa kalau dijadikan bahan cerpen.
Setelah peta pikiran itu diberi nomor, kembangkanlah menjadi sebuah cerpen yang utuh.
Bersamaan dengan itu, Anda pun tetap bisa menambahkan peristiwa dan imajinasi lain di luar
kerangka yang tersedia, sepanjang tidak mengganggu topik utama yang telah Anda bangun
sebelumnya.
Langkah penulisan cerpen, diakhiri dengan peninjauan kembali keseluruhan isi, struktur,
dan kaidah kebahasaannya.
a. Isi
1) Apakah ceritanya menyajikan sesuatu yang baru atau hanya merupakan pengulangan
dari cerita-cerita sebelumnya?
2) Apakah karakter tokoh dan konflik-konfliknya saling memperkuat atau malah
bertolak belakang?
3) Apakah latarnya relevan dengan konflik atau peristiwa yang diceritakan?
b. Sistematika penyajian
1) Apakah pembukanya menarik, menimbulkan kepenasaranan pembaca?
2) Apakah alurnya jelas, tidak berbelit-belit?
3) Apakah bagian-bagiannya mengusung tema yang sama atau ada yang menyimpang?
4) Apakah bagian-bagiannya, seperti orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan
kodanya sudah lengkap dan padu?
c. Bahasa
1) Apakah paragraf-paragrafnya sudah padu, setiap paragraf mengusung satu peristiwa/
konflik yang sama?
2) Apakah kalimat-kalimatnya sudah efektif?
3) Apakah pilihan katanya, seperti konjungsi dan kata-kata lainnya sudah benar?
4) Apakah ejaan dan tanda bacanya sudah tepat?
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Soal-soal Latihan
Pilihlah jawaban yang paling benar!
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1-2)
Entah bagaimana caranya tikus itu memasuki rumah kami tetap sebuah misteri. Tikus berpikir
secara tikus dan manusia berpikir secara manusia, hanya manusia-tikus yang mampu membongkar
misteri ini. Semua lubang di seluruh rumah kami tutup rapat (sepanjang yang kami temukan), namun
tikus itu tetap masuk rumah. Rumah kami dikelilingi kebun kosong yang luas milik tetangga. Kami
menduga tikus itu adalah tikus kebun.Tubuhnya cukup besar dan bulunya hitam legam.
1.

Cuplikan tersebut termasuk ke dalam ....
A. abstrak
D. evaluasi
B. orientasi
E. resolusi
C. komplikasi

2.

Contoh kata yang menunjukkan penggambaran sifat ....
A. berpikir
D. tikus kebun
B. kosong
E. hitam legam
C. masuk rumah

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 3-4)
Sejak itu istri saya amat ketat menjaga kebersihan. Semua piring di rak dibungkus kain, juga
tempat sendok.Tudung saji diberati dengan ulekan agar tikus tidak bisa menerobos masuk untuk
menggasak makanan sisa. Gelas bekas saya minum nescafe-cream malam hari harus ditutup rapat.
Tempat sampah ditutupi pengki penadah sampah sambil diberati batu. Strategi kami adalah semua
tempat makanan ditutup rapat-rapat sehingga tikus tak akan bisa menerobos.
3.

Cuplikan tersebut merupakan suatu komplikasi karena ....
A. memperkenalkan karakter tokoh
B. menceritakan tentang siapa dan kapan akan terjadinya masalah
C. sedang menggambarkan adanya masalah yang dialami tokoh
D. mengandung komentar atas masalah yang dialami tokoh utama
E. mulai adanya peleraian atas masalah oleh tokoh utama

4.

Cuplikan tersebut disusun dengan urutan waktu yang ditandai oleh penggunaan konjungsi ....
A. sejak itu
D. malam hari
B. sehingga
E. tak akan
C. tak akan

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 5-6)
“Harus kita temukan sarangnya! Bayi-bayi tikus itu kelaparan ditinggal kedua orangtuanya.
Kalau mati bagaimana? Kalau mereka hidup, rumah kita menjadi rumah tikus!” kata istri.
Lalu kami melakukan pencarian besar-besaran. Bagian-bagian tersembunyi di rumah kami
obrak-abrik, namun bayi-bayi tikus tidak ketemu. Bayi-bayi itu juga tidak kedengaran tangisnya
lagi. “Mungkin ada di para-para. Tapi bagaimana naiknya?” kata saya.
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5.

Cuplikan tersebut lebih tepat disebut ....
A. pengenalan cerita
D. puncak konflik
B. pengungkapan peristiwa
E. penyelesaian
C. menuju konflik

6.

Contoh kunjungsi dalam cuplikan tersebut ....
A. kalau
D. namun
B. harus
E. tapi
C. lalu

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 7-8)
Alangkah tercengangnya Haji Saleh, karena di neraka itu banyak temannya di dunia terpanggang
panas, merintih kesakitan. Dan ia tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya, karena semua
orang yang dilihatnya di neraka tak kurang ibadahnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang
yang telah sampai empat belas kali ke Mekah dan bergelar Syeh pula. Lalu Haji Saleh mendekati
mereka, lalu bertanya kenapa mereka di neraka semuanya.Tetapi sebagaimana Haji Saleh, orangorang itu pun tak mengerti juga.
7.

Cuplikan tersebut merupakan bagian dari tahapan alur ....
A. penyelesaian
D. puncak konflik
B. pengenalan cerita
E. pengungkapan peristiwa
C. menuju konflik

8.

Cuplikan cerita di atas disusun dengan pola ....
A. kausalitas
D. komparasi
B. kronologis
E. spesialisasi
C. spasial

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 9-10)
“Oo, kau marah, Pak Tua?Ah, sudah tua suka marah-marah!”
“Huss! Apakah kau anggap aku ini pak tuamu?”
“Aku bukan kangmasmu!” bentak kakek-kakek itu lagi.
“Oo, iya! Tentunya aku harus memanggilmu mbah, ya! Aku lupa, sungguh. Tapi sebetulnya
awal tadi telah aku ingatkan jika aku bersalah.Siapa bersalah wajib diingatkan. Jika tidak demikian?
Coba gambarkan, betapa banyak kesalahan yang akan kuperbuat selanjutnya.”
Kakek itu tertunduk. Wajahnya berubah terang. Lalu bicara dengan suara yang tak berdaya.
“Betulkah bicaramu? Aku sudah tampak sangat tua?”
“Mengapa?”
“Pantas kau panggil mbah?”
“Hi-hi-hi! Pertanyaanmu itu! Kau sekarang kentara sekali merasa sedih! Mengapa?Apakah
karena umurmu yang lanjut, apa karena tidak tahu bahwa kau sudah tua?”
“Jangan bersenda gurau, Kenes, aku betul-betul bertanya!”
Tikungan di Dekat Bendungan
oleh St. Ismariasita
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9.

Konflik yang tergambar dalam kutipan cerpen tersebut adalah tentang ....
A. kecemasan tokoh kakek akan ketuaan usianya
B. ketidakcocokan penggunaan kata sapaan dengan realitas
C. panggilan yang disampaikan kepada kakek dengan kata mbah dan mas
D. kakek dan Kenes memperebutkan sapaan mbah dan mas
E. tokoh Kenes menentukan usia seseorang, sudah tua ataukah masih muda

10. Koda yang sesuai dengan cuplikan cerita itu adalah ....
A. Pak Tua akhirnya menyadari akan kekeliruannya
B. Akhirnya mereka berjabat tangan sambil tersenyum
C. Perselisihan kembali terjadi setelah itu
D. Mereka tetap berselisih sambil mempertahanakan pendapat masing-masing
E. Percekcokan itu tidak akan terjadi apabila mereka saling menghargai
(Cuplikan cerpen di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 11-12)
“Ya, mau bayar berapa saja, Mas,” ucapnya di tikungan terakhir menuju kampungku. “Lebih enak
jalan kaki,” jawabku terengah-engah. Aku merasa menang.
Aneh dia seperti tak hendak menghentikan becaknya. Mungkin dia sedang menguji mentalku,
atau malah menyesali perbuatannya? Peduli amat, apakah dia terus membuntuti aku atau tidak,
sejauh ia masih mengayuh becak di jalan yang layak dilewatinya.
Begitu memasuki gapura kampung, tangan kiriku kutarik dari saku celana. Dua keping logam
ratusan rupiah terloncat dan menggelinding masuk selokan. Ah, biarin.
Aku menoleh ke tukang becak yang berhenti tepat di depan gapura kampung. Ia turun dan berdiri
di sana sambil tetap memegangi kemudi becak. Sambil berjalan aku menoleh kembali, dia tetap
diam bagaikan sebuah monumen. Sesampai di rumah aku ceritakan pengalamanku pada ibu.
Lama ibuku terdiam dan menatapku dan baru kemudian berkata, “Rasanya kamu perlu mencoba
jadi tukang becak.”
11. Amanat yang tersirat dalam penggalan cerpen di atas adalah ....
A. kita harus memilih-milih tukang becak
B. kita harus memahami keadaan tukang becak
C. kita harus pandai menawar ongkos becak
D. jangan memberi hati kepada tukang becak
E. sebaiknya tukang becak harus tahu diri
12. Tokoh aku berwatak ….
A. individualis
B. angkuh
C. egois

D. mandiri
E. percaya diri

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 13-14)
Aku masuk ke dalam kantor dan bersalaman dengan seorang laki-laki yang tersenyum-senyum
yang bernama Pak Bleoncher. Pakaiannya lebih rapi ketimbang pakaianku. Selanjutnya, ia
membuka-buka tumpukan kertas, seperti menata kere serambi.
Aku yakin Anda akan puas dengannya, katanya, “Dia telah kami pilih sesuai dengan persyaratan
komputer. Tidak ada yang melebihi dari seratus sepuluh wanita yang memenuhi syarat di Amerika.
Kami memilah tidak berdasarkan suku, agama, etnik, ataupun latar belakang regional....”
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13. Latar belakang budaya yang terkandung pada penggalan cerita terjemahan di atas adalah ....
A. ketaatan
D. ketekunan
B. keramahtamahan
E. kesetiaan
C. kedisiplinan
14. Cuplikan di atas disusun secara kronologis yang ditandai oleh konjungsi ....
A. ataupun
D. selanjutnya
B. yang
E. dengan
C. ke dalam
(Kedua cuplikan cerita berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 15-16)
Cuplikan I
Sekarang ini yang jadi buah bibir adalah Diandra. Hari-hari di sekolah ini tiada kata tanpa
Diandra. Hari-hari tiada bicara tanpa Diandra. Begitu juga dengan sohib gue, Raya danYus yang
setiap hari nyaris ngomongin cewek bernama Diandra melulu.
“Sungguh luar binasa!” teriak Yus yang mukanya agak tirus, “Sulit untuk membandingkan
kecantikan Diandra dengan bintang sinetron atau foto model sekalipun!”
“Eh, Gibran! Lo jangan sok alim!” senggol Raya yang punya body gede.
Cuplikan II
Somad tipe cowok murahan, itu kata temannya tanpa tedeng aling-aling. Habis, cowok itu
kerjanya nggak lain nggak bukan, cuka promosiin diri di depan gadis-gadis sekitarnya. Promosi
diri sendiri terus… ke mana-mana. Nggak cuma sama teman-teman sekolahnya, tapi juga sama
anak-anak cewek sekitar rumah, masjid, warteg… nggak pilih tempat, nggak pandang bulu.
“Gue orangnya nggak som-som, lho….”
“?”
“Maksudnya nggak doyan somay kalo dikit!Hehe.”
15. Persamaan kedua cuplikan cerita di atas adalah ....
A. tokoh berwatak humoris
B. berlatar sekolah
C. bertema percintaan
D. sudut pandang orang pertama
E. berbahasa Indonesia yang baik dan benar
16. Perbedaan yang tampak pada cuplikan di atas ....
A. cuplikan I menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama, cuplikan II
menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan
B. cuplikan I menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, cuplikan II
menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu
C. cuplikan I menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, cuplikan II
menggunakan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat
D. cuplikan I menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, cuplikan II menggunakan
sudut pandang orang pertama pelaku utama
E. cuplikan I mengunakan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, cuplikan II
menggunakan sudut pandang orang petama pelakau utama
Cerita Pendek

135

17. Melihat Kardi kepayahan, lelaki di geladak itu, Salim, dengan tangkas meloncat ke arah
Kardi dan mengambil alih keranjang-keranjang yang dibawanya. Setumpuk keranjang yang
kokoh itu memang terasa berat karena basah. Sampai di dinding perahu tubuh Kardi sudah
hampir lunglai. Salim melemparkan tumpukan keranjang itu ke geladak lalu dengan kedua
tangannya yang kekar dia mengangkat tubuhnya dan meloncat ke geladak. Kardi sudah tidak
kuat mengangkat tubuhnya sendiri. Salim kembali membantunya, menarik tangan Kardi
sampai berhasil naik ke geladak.
Pengalaman sehari-hari yang berkaitan dengan cuplikan cerita di atas adalah ….
A. ketika melaut bersama sahabat
B. kehidupan di laut lepas
C. Fungsi keranjang bagi seorang nelayan
D. Suka duka menjadi seorang nelayan
E. Pershabatan dua anak manusia
18. Gadis (1) itu semakin beringas. Kepala yang dijambaknya (2) sampai tertunduk-tunduk. Seisi
kelas riuh. Susah payah aku melerai (3) mereka. Suasana semakin gaduh saat Rina mulai
menangis. Cepat kutarik (4) tubuh si gadis menjauh. Tapi (5) itu hanya membuat si pemilik
rambut yang dijambaknya semakin mengaduh kesakitan.
Bentukan kata yang tidak baku ditandai dengan nomor ….
A. (1)
D. (4)		
B. (2)
E. (5)		
C. (3)			
19. Menyadari hal itu semua membuat Heri jadi orang linglung. (1) Kalau pada mulanya Heri
tertarik pada Ichen karena kesederhanaan dan pesona gadis itu, kini, selain daya tarik itu,
adalah karena kepandaian gadis itu berperan. (2) Bagaimana mungkin dalam waktu yang
begitu singkat ia bisa berubah penampilan. (3) Siapakah Ichen sebenarnya dan apa maunya
gadis itu? (4)
Ada kalimat yang terlalu kompleks di dalam cuplikan di atas sehingga sulit bagi pembaca
untuk memahaminya. Kalimat yang dimaksud ditandai dengan nomor ….
A. (1)
D. (4)			
B. (2)
E. (2, 4)		
C. (3)			
20. Lalu ia sudah sampai di sana ketika tembakan berhenti. Ia nekad berjongkok dan melihat
darah meleleh-leleh pada lengan baju kiri Amir. Di kawasan pundak. Amir menyeringai dan
wajahnya tampak seperti kain kafan. Ia sedang bergelut dengan rasa menggigit-gigit di bahu
kiri dan kegembiraan karena sahabat karibnya telah datang. Betapa besar arti seorang sababat
ketika ia sedang dibutuhkan! Di depannya Amir tidak mau merintik.
Cuplikan di atas dapat diceritakan kembali ke dalam sebuah kalimat, yakni ....
A. Amir kepayahan
B. Sahabat sangat penting pada saat menderita
C. Peperangan selalu memakan korban
D. Perlu saling menolong dalam kondisi kesusahan
E. Seorang korban menanti pertolongan sahabatnya
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VII

Pantun

A Pengertian Pantun
1.

2.

3.

4.

Perhatikanlah teks berikut.
Kalau ada kembang yang baru
Bunga kenanga dikupas jangan
Kalau ada sahabat yang baru
Sahabat lama dibuang jangan
Asam pauh dari seberang
Dimuat orang dalam pedati
Badan jauh dirantau orang
Kalau sakit siapa mengobati
Sungguh elok asam belimbing
Tumbuh dekat limau lungga
Sungguh elok berbibir sumbing
Walupun marah tertawa juga
Pohon padi daunnya tipis
Pohon nangka berbiji lonjong
Kalu Budi suka menangis
Kalau tertawa giginya ompong

Anda tentu sudah mengenalnya bahwa keempat kelompok teks di atas dikategorikan sebagai
puisi. Tepatnya disebut dengan pantun. Hal tersebut tampak dari struktur atau kaidah-kaidahnya,
yakni sebagai berikut.
1. Strukturnya berbait-bait, setiap bait terdiri atas larik-larik, dan setiap larik terdiri atas 8-12
suku kata.
2. Kaidah atau ketentuan penulisannya adalah bahwa rima akhir umumnya berpola a-b-a-b dan
memiliki dua larik sampiran dan dua larik isi.
Pantun merupakan salah satu bentuk puisi lama. Seperti yang tampak pada contoh di atas
bahwa secara struktur pantun hampir sama dengan puisi yang ada sekarang. Pantun dibentuk oleh
bait-bait dan setiap bait terdiri atas baris-baris.
Hanya saja pantun lebih terikat oleh kaidah-kaidah baku. Jumlah baris pada setiap baitnya,
ditentukan. Jumlah suku kata dalam setiap barisnya serta bunyi-bunyi hurufnya, juga telah diatur.
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Puisi yang ada sekarang tidak demikian, bukan? Kita bisa membuatnya sekehendak hati.
Jumlah baris dan suku katanya bebas, terserah kita. Demikian halnya dengan bunyi-bunyi huruf
yang digunakan, tidak ditentukan oleh aturan yang ketat. Yang penting puisi itu indah, padat
makna, dan enak didengar.

B

Fungsi, Struktur, dan Kaidah Pantun

1. Fungsi Pantun
Walaupun pantun berkembang dalam masyarakat lampau, beberapa di antaranya masih
dipergunakan hingga sekarang. Sadar atau tidak, dalam pergaulan sehari-hari pun kita sering
menggunakannya. Pantun sering dijadikan sarana mencurahkan perasaan, sindiran, atau
nasihat. Sebagai contoh, perhatikanlah pantun berikut. Pantun ini cukup populer karena
dijadikan lirik sebuah lagu oleh pedangdut senior Rhoma Irama.
Berakit-rakit ke hulu
berenang-renang ke tepian
Bersakit-sakit dahulu
bersenang-senang kemudian
Dalam masa sekarang pantun masih digunakan, terutama dalam kaitannya dengan
kegiatan hiburan. Dalam acara televisi, pantun bahkan dijadikan sebuah acara tersendiri.
Dalam acara rekreasi, ulang tahun, perpisahan, berbalas pantun sering digunakan sebagai
penyeling. Pantun memang dapat menjadi sarana untuk menyegarkan suasana.
Bahasa pantun tidak perlu lagi kemelayu-melayuan. Kita dapat saja menggunakan bahasa
sehari-hari. Yang penting syarat-syaratnya tetap terpenuhi.
Perhatikan contoh berikut.
Payung butut di depan rumah
lagi dicelana tersangkut paku
Tuntut ilmu tiada lelah
jadi pengusaha keinginanku
Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan munculnya kata-kata yang tidak
dipahami dari pantun itu. Agar pemahaman kita bisa utuh, tentu saja kita harus memaknai
atau bisa mengartikan kata-kata itu dengan baik. Misalnya, pantun dari lirik lagu Rhoma
Irama di atas. Dalam pantun tersebut terdapat kata berakit-rakit. Dibandingkan dengan
kata lainnya, kata tersebut langka digunakan sehingga maknanya menjadi asing pula.
Kata berakit-rakit berasal dari kata rakit yang artinya ‘perahu yang terbuat dari ikatan batang
bambu’. Adapun berakit-rakit artinya ‘berenang dengan rakit dalam waktu beberapa lama’.
Namun, untuk memahami pantun kita dituntut untuk lebih fokus kepada artinya
dibandingkan dengan sampirannya. Bahkan, dapat dikatakan, tanpa mendalami sampirannya
pun tidak bermasalah. Yang utama kita harus memahami isi pantun itu, yang terletak pada
larik ke-3 dan ke-4, dengan baik. Pada larik tersebut maksud suatu pantun itu adanya. Dengan
demikian, untuk memahami pantun itu kita harus mengerti maksud dari ungkapan bersakitsakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Adapun maksud dari ungkapan tersebut adalah
bahwa kita harus bersusah-payah terlebih dahulu, yakni dengan “banyak balajar atau bekerja
untuk bisa meraih kesuksesan”.
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Perhatikan pula contoh pantun bait kedua. Dalam pantun tersebut terdapat pilihan kata
yang tidak baku, yakni butut. Artinya, jelek atau lusuh. Adapun maksud dari pantun tersebut
dinyatakan dalam larik ke-3 dan ke-4: Tuntut ilmu tiada lelah, jadi pengusaha keinginanku.
Arti ungkapan itu adalah “aku banyak menuntut ilmu dalam rangka mewujudkan keinginan
menjadi pengusaha”.

2. Struktur dan Kaidah Pantun
Tampak pada contoh-contoh yang disajikan di atas bahwa struktur pantun terikat oleh
berbagai ketentuan, seperti banyaknya larik setiap bait, banyaknya suku kata pada setiap
larik, ataupun pola rimanya.
• Terdiri atas 4 larik

• Terdiri atas 8–12
suku kata

Bait

Rima

Larik

Isi

• Memiliki sampiran
dan isi

• Berpola a-b-a-b
Struktur dan Kaidah Pantun

Bacalah puisi di bawah ini dengan cermat.
Gunung Daik timang‑timangan
Tempat kera berulang kali
Budi yang baik kenang‑kenangan
Budi yang jahat buang sekali
Kalau ada kembang yang baru
bunga kenanga dikupas jangan.
Kalau ada sahabat yang baru
sahabat lama dibuang jangan.
Obat-obatan dijualan di perigi
Berjual beli harus di kedoteran
Persahabatan biar berjalan abadi
Silaturahmi terus kita jalankan
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Puisi di atas memiliki keteraturan dalam banyak hal. Jumlah baris tiap baitnya sama.
Rima akhirnya pun berpola tetap. Begitu pula dengan jumlah suku kata untuk setiap lariknya,
juga hampir seimbang. Di dalam puisi di atas juga ada yang namanya sampiran dan isi.
Demikianlah keteraturan yang dimiliki oleh puisi yang bernama pantun.
Pantun merupakan salah satu bentuk puisi lama. Pantun dibentuk oleh bait-bait dan
setiap bait terdiri atas baris-baris. Hanya saja pantun lebih terikat oleh aturan-aturan baku.
Jumlah baris pada setiap baitnya ditentukan. Jumlah suku kata dalam setiap barisnya serta
bunyi-bunyi hurufnya, juga telah diatur.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pantun memiliki struktur dan
kaidah sebagai berikut.
a. Terdiri atas empat baris.
b. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata.
c. Dua baris pertama disebut sampiran dan dua baris berikutnya disebut isi pantun.
d. Pantun mementingkan rima akhir dengan pola a-b-a-b. Bunyi akhir baris pertama sama
dengan bunyi akhir baris ketiga dan baris kedua sama dengan baris keempat.
Perhatikan pula contoh-contoh teks lainnya di bawah ini.
Teks 1 : Susah juga naik pedati
			 Halau saja anak kudanya
			 Tak usah bangga jadi laki-laki
			 Kalau berpantun kau tak bisa
Teks 2 : Buih banyak di daun-daun
			 Memukau kalau ada cinderamata
			 Boleh saja aku bisa berpantun
			 Kalau cintaku kau mau menerima
Teks 3 : Bau mengkudu kebawa angin
			 Baik untuk obat luka
			 Aku mencintaimu, tak mungkin
			 Mandi pun kau sangat langka
Ketiga teks di atas berkategori sebagai pantun. Hal ini tampak dari struktur dan kaidahnya.
Semua teks di atas masing-masing dibentuk oleh empat larik. Dua larik pertama merupakan
sampiran dan dua bait terakhir merupakan isi.
Masing-masing bait juga berpola a-b-a-b.
a. Pantun 1 : … pedati (a)
			
… kudanya (b)
			
… laki-laki (a)
			
… tak bisa (b)
b. Pantun 2 : … daun-daun (a)
			
… cideramata (b)
			
… berpantun (a)
			
… menerima (b)
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c. Pantun 3 : … angin (a)
			
… luka (b)
			
… mungkin (a)
			
… langka (b)
Adapun suku kata untuk setiap lariknya cukup bervariasi, namun tetap berada di antara
kisaran 8-12. Yang terpendek suku katanya ada pada larik Baik untuk obat luka. Sementara
itu, yang terpanjang ada pada larik ada pada larik Kalau cintaku kau mau menerima.

C

Perbandingan Teks Pantun

1. Teks Pantun dengan Teks Pantun Lainnya
Perhatikan kembali keempat bait pantun pada awal bab ini. Berdasarkan struktur dan
kaidahnya, keempat bait pantun itu memiliki kesamaan. Jumlah larik untuk setiap baitnya
juga sama, pola rima akhirnya; begitu pun dengan bagian-bagian sampiran dan isinya.
Namun, apabila kita menelaah isinya, tampaklah perbedaan pada contoh-contoh pantun
tersebut. Perbedaan yang paling tampak terutama antara pantun a-b dengan pantun c-d.
a. Pantun a-b sama-sama berisi saran atau nasihat. Dengan demikian, pantun semacam itu
disebut dengan pantun nasihat.
b. Pantun c-d sama-sama berisi lelucon atau guyonan. Dengan demikian, pantun semacam
itu disebut dengan pantun jenaka.
Berdasarkan temanya, memang pantun bisa dibedakan ke dalam beberapa macam. Selain
yang disebutkan di atas, ada juga pantun sindiran, pantun kasih-kasihan ataupun pantun
asmara, dan pantun teka-teki. Berdasarkan kelompok umur yang memakainya, pantun dapat
dikelompokkan ke dalam pantun anak-anak, remaja, dan pantun dewasa.
a. Pantun anak-anak berisi cerita ataupun pesan-pesan yang berkenaan dengan kehidupan
anak-anak, seperti pentingnya persahabatan, belajar, permainan.
b. Pantun remaja berisi tentang percintaan ataupun persahabatan, ataupun petualangan.
c. Pantun dewasa berisi tentang kehidupan keluarga, pekerjaan, ataupun kemasyarakatan.
Perhatikan pula teks berikut.
a.
b.

Gendang gendut, tali kecapi
Kenyang perut, senanglah hati
Pinggan tak retak, nasi tak ingin
Tuan tak hendak, kami tak ingin

Kedua contoh puisi di atas dinamakan dengan pantun kilat atau karmina. Adapun yang
dimaksud dengan pantun kilat adalah pantun yang terdiri atas dua baris: baris pertama
merupakan sampiran dan baris kedua isinya.
Selain itu, ada yang disebut dengan pantun berkait, pantun berantai, atau seloka. Pantun
berkait adalah pantun yang terdiri atas beberapa bait. Pantun ini terdiri atas beberapa bait
yang sambung‑menyambung. Hubungannya sebagai berikut: Baris kedua dan keempat pada
bait pertama dipakai kembali pada baris pertama dan ketiga pada bait kedua. Demikianlah
pula hubungan antara bait kedua dan ketiga, ketiga dan keempat, dan seterusnya.
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a.

b.

Contoh pantun berkait:
Sarang garuda di pohon beringin
Buah kemuning di dalam puan
Sepucuk surat dilayangkan angin
Putih kuning sambutlah Tuari
Buah kemuning di dalam puari
Dibawa dari Indragiri
Putih kuning sambutlah Tuan
Sambutlah dengan si tangan kiri
Seganda gugur di halaman
Daun melayang masuk kulah
Dengan adinda minta berkenalan
Rindunya bukan ulah-ulah
Daun melayang masuk kulah
Batang berangan di tepi paya
Rindunya bukan ulah-ulah
Jangan tuan tidak percaya

Perhatikan juga teks di bawah ini.
				
Aku
Kalau sampai waktuku
Kumau tak seorang ‘kan merayu
Tidak juga kau
Tak perlu sedu-sedan itu
Aku ini binatang jalang
Dari kumpulannya terbuang
Biar peluru menembus kulitku
Aku tetap meradang menerjang
Luka dan bisa kubawa berlari
Berlari
Hingga hilang pedih peri
Dan aku akan lebih tidak peduli
Aku mau hidup seribu tahun lagi
						
(Chairil Anwar)
Teks berjudul “Aku” di atas juga berkategori puisi, sebagaimana halnya pantun. Namun,
apabila dilihat dari struktur dan kaidahnya, puisi tersebut memiliki beberapa perbedaan.
Secara keseluruhan, puisi tersebut menggambarkan sosok “aku” yang penuh pemberontakan.
Ia ingin terbebas dari belenggu apa pun, risiko yang mungkin terjadi pada dirinya. Puisi
menggambarkan keindividualismean penyairnya. Dengan puisi tersebut, penyair ingin
menyatakan kebebasan pribadi yang sebebas-bebasnya, tanpa terganggu oleh peraturan
kelompoknya, meskipun risiko besar harus ditanggungnya.

142

JENIS-JENIS TEKS

Puisi berbeda dengan pantun dalam hal strukturnya yang tidak memiliki keteraturan.
Puisi itu tidak terpenggal ke dalam bait-bait. Larik-lariknya pun tidak beraturan. Ada yang
terdiri atas banyak kata. Namun, ada pula yang lariknya itu dibentuk oleh satu kata. Pola
rima puisi itu pun tampak tidak beraturan. Akan tetapi, bukan berarti penyairnya tidak begitu
pandai memilih kata-kata. Puisi itu justru memiliki hubungan kata yang satu dengan yang
lainnya begitu padu dan harmonis. Perhatikan misalnya, paduan-paduan kata berikut.
kalau - waktuku
kumau - merayu
perlu – sedu-sedan
merandang – menerjang
luka – bisa
pedih – peri
Ketepatan pilihan kata dalam puisi itu tidak hanya berkaitan dengan bentuk, tetapi juga
dengan isi ataupun makna. Dari segi isi, kata-kata yang terpilih betul-betul mendalam. Katakata itu bisa mengekspresikan perasaan penyairnya dengan tajam dan bernas. Kata-kata aku
binatang jalang dan “Aku mau hidup seribu tahun lagi”, misalnya, merupakan kata yang
fenomenal dan seolah-olah hanya Chairil Anwar yang berhak memilikinya.
Namun, strukturnya itu tidak seperti halnya dalam pantun. Aspek persajakan tetap
diperhatikan dalam puisi tersebut. Penyair begitu pandai memainkan kata-kata sehingga
keharmonisan hubungan antarkatanya tetap terjalin dengan baik. Hal ini seperti yang
dicontohkan pada keenam pasangan kata di atas.

2. Teks Pantun dengan Jenis Puisi Lainnya
Pantun merupakan salah satu jenis puisi. Di samping itu, masih terdapat jenis puisi
lainnya, yakni syair dan gurindam.

a. Syair
Bacalah puisi di bawah ini dengan cermat!		
Diriku lemah anggotaku layu
Rasakan cinta bertalu-talu
Kalau begini datangnya selalu
Tentulah kakanda berpulang dahulu
Kakanda rindu di kalbu
Mohon adik jangan lupakan daku
Apa pun yang adik mau
Tentulah kanda memenuhi selalu
Kedua bait puisi di atas disebut dengan syair. Syair memiliki beberapa karakteristik
yang sama dengan pantun, yakni sama-sama terikat oleh ketentuan-ketentuan baku,
baik itu dalam hal jumlah larik, suku kata, ataupun rima akhirnya. Bedanya syair tidak
memiliki sampiran. Perbedaan lain, rima akhir syair berpola a-a-a-a.
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b. Gurindam
Bacalah kedua bait puisi di bawah ini dengan cermat. Perhatikan pula bentuk dan
isinya.
1) Mengumpat dan memuji hendaklah pikir
Di situlah banyak orang tergelincir
2) Barang siapa meninggalkan sembahyang
Seperti rumah tak bertiang
Kedua bait puisi di atas dinamakan dengan gurindam. Bentuk dan isi gurindam
berbeda dengan pantun dan syair. Dari segi bentuk, gurindam hanya terdiri atas dua
larik dan berima akhir a-a. Sementara itu, dari segi isi, gurindam mengandung petuah
ajakan.
Perhatikan pula contoh-contoh gurindam lainnya di bawah ini.
1) Jadilah orang iman dan bertaqwa
Agar hidup selamat dan bahagia
2) Jika senantiasa menghargai sesama
Tentulah sahabat banyak di mana-mana
3) Berbaiklah kepada orang tua Anda
Niscaya hidupmu akan berkah dan bahagia
• 2 buah

• 8–12 per larik

Jumlah
larik

Rima
akhir

Jumlah
suku
kata

Isi
• Mengandung sebab,
dugaan-dugaan

• Berpola a-a
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• Nasihat, ajaran
keagamaan

D

Menulis Pantun

Untuk menulis pantun dengan baik, kita terlebih dahulu harus memahami struktur/kaidahnya
sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Setelah itu, kita menentukan tema serta
pernyataan-pernyataan yang akan dipantunkan.
Misalnya, temanya tentang pentingnya persahabatan. Kemudian, tentukanlah dua larik yang
mengandung makna persahabatan. Berikut contohnya.
….
….
Dua orang bersahabat sejati
Ketika susah pun saling sayang
Dua larik di atas merupakan isi pantun. Keduanya telah memenuhi syarat jumlah suku kata,
yakni tidak kurang dari 8 suku kata dan tidak melebihi 12 suku kata. Rima akhirnya pun berpola
a-b.
Selanjutnya, menentukan sampiran yang memiliki pola rima yang selaras dengan kedua larik
isi tersebut. Misalnya, sebagai berikut.
Gula-gula disobek pakai belati
Kebuka juga di sarang elang
Dua orang bersahabat sejati
Ketika susah pun saling sayang
Berikut contoh lainnya.
Tema
a. Keagamaan
b. Hukum
c. Pergaulan

Isi
Tuhan itu serba agung
Kita makhluk tak berdaya
Korupsi tetap subur
Kalau uang jadi dewa
Bisalah banyak kawan
Kalau dalam diri tidak saling iri

Sampiran
Tuas itu bisa tersambung
kalau banyak talinya
Kotak itu dikubur
wadahnya benih selada
Di kota saja banyak sedan
Ke danau tidak perlu berlari

Selain kesesuaian tema ataupun isi dengan sampirannya, aspek penting yang harus diperhatikan
adalah struktur dan ketepatan bahasanya dengan kaidah yang baku.
1. Perhatikan jumlah larik setiap baitnya, jumlah suku kata pada setiap lariknya, rima akhir, serta
sampiran dan isinya. Apakah aspek-aspek itu sudah sesuai dengan struktur baku pantun?
2. Perhatikan kaidah bahasanya, keefektifan kalimat, kebakuan pilihan katanya, serta ketepatan
ejaan dan tanda bacanya!

Pantun
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Berikut contoh pantun.
Dari Vatikan ke Tanjung Karang
Singgah sebentar di kota Padang
Nantikan abang untuk datang
Meminang adik seorang.
Secara struktur, pantun di atas sudah benar. Hanya ada satu kesalahan dalam penulisan
hurufnya, yakni pada kata kota. Kata itu harusnya diawali huruf kapital karena diikuti nama
tempat. Dengan demikian, penulisan yang benar adalah Kota Padang.
Perhatikan pula pantun di bawah ini.
Ada apa diramalan cuaca
Hujan geledek deras tak terkira
Ada siapa di balik kaca
Sudah jelek, kok, masih bergaya
Terdapat ketidaktepatan penulisan kata dalam pantun di atas, yakni pada kata diramalan.
Penulisan di pada kata itu harusnya dipisahkan dengan kata yang mengikutinya, yakni menjadi
di ramalan. Satuan di dalam hal ini merupakan kata depan, seperti halnya ke atau dari; dan
bukannya imbuhan.
Berikut contoh lainnya.
Ikan peda campur bawang
Dimakan sambil duduk
Daripada berkasih sayang
Lebih baik bersahabatan
Rima akhir pantun di atas tidaklah sesuai, yakni antara rima akhir larik ketiga dengan yang
keempat. Yang satu bersuku kata akhir –uk dan yang satunya lagi –an. Oleh karena itu, kata akhir
pada sampiran larik keduanya itu harus diubah, misalnya dengan berloncatan. Dengan demikian,
pantun hasil perbaikannya menjadi seperti berikut.
Ikan peda campur bawang
Dimakan sambil berloncatan
Daripada berkasih sayang
Lebih baik bersahabatan
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Soal-soal Latihan
Pilihlah jawaban yang paling benar!
1.

Ada layar putih kemilau
Menuju ke pualu bernyiur hijau
Ada debar kasih menghimbau
Ke hari lampau di sebuah dangau
Puisi di atas berbentuk ....
A. pantun
B. karmina
C. syair
D. talibun
E. puisi lama

2.

Puisi berikut ini yang termasuk pantun adalah ....
A. Oh, Tuhan
Biar aku menjadi embunmu
Memancarkan terangmu
Sampai aku lenyap olehnya
B. Anak nelayan menangkap pari,
Sampan karam melanggar karang
Amatlah malang nasibku ini,
Ayah tiada ibu pun berpulang
C. Perteguh jua alat perahumu
Hasilkan bekal air dan kayu
Dayung pengasuh taruh di situ
Supaya laju perahumu itu
D. Baik ditanam batang padi
Jauhkan tampang anak pisang
Halau sapi dalam rimba
Adakah penyayang orang ini
E. Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral
Melintas-lintas di atas air kotor, tapi yang begitu kau hafal
Jiwa begitu murni, terlalu murni
Untuk bisa membagi dukaku

3.

Ada mendung tergantung tebal
Di ujung selatan di batas tapal
Ada untung sudah diramal
Di ujung penghabisan: selamat tinggal
Pantun
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Karakteristik puisi tersebut adalah ….
A. memiliki sampiran dan isi
B. berpola a-b-a-b
C. berbentuk bait
D. mengandung larik
E. suku kata berjumlah 8-12
4.

1.
2.
3.
4.
5.

rima a‑a‑a‑a
terdiri atas 4 baris
bersajak a‑b‑a‑b
tidak memiliki sampiran
memiliki sampiran dan isi

Yang merupakan ciri-ciri pantun adalah ....
A. 1, 2, dan 3
B. 2, 3, dan 4
C. 1, 2, dan 5
D. 2, 3, dan 5
E. 3, 4, dan 5
5.

Air kemiri berbalut katun
Masaklah daun agar mudah dimakan
Mari kita berbalas pantun
Berbalas pantun itu mengasyikkan, kawan
Kata berbalut dapat diganti dengan ….
A. dibilas					
B. dijual			
C. digodok
D. diberi ragi
E. disertai

6.

Kalau ada kembang yang baru
Bunga kenanga dikupas jangan
Kalau ada sahabat yang baru
Sahabat lama dibuang jangan
Pantun di atas bertema ….
A. pertengkaran
B. persahabatan
C. percintaan
D. permainan
E. petualangan
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7.

Taruhlah puan di atas pati
Benang sutra dilipat jangan
Kalu tuan bijak bestari
Binatang apa susu delapan
Kata yang menunjukkan bahwa pantun di atas berkategori teka-teki adalah ….
A. taruhlah
B. puan
C. dilipat
D. jangan
E. apa

8.

Gendang gendut, tali kecapi
Kenyang perut, senanglah hati
Bait puisi di atas dikategorikan sebagai ….
A. karmina
B. talibun
C. seloka
D. syair
E. mantra

9.

Susah juga naik pedati
halau saja anak kudanya
Tak usah bangga jadi laki-laki
kalau berpantun kau tak bisa
Berdasarkan temanya, pantun tersebut dikelompokkan ke dalam jenis pantun ….
A. keagamaan
B. nasihat
C. teka-teki
D. gurauan
E. anak-anak

10. Makan jagung di pinggir telaga
Telaga tua banyak setannya
Jangan bingung mikirkan saya
Karena saya tidak apa-apa
Pantun di atas menyatakan bahwa ….
A. kita harus jauh dari telaga
B. bertanam jagung itu baik
C. perbuatan setan harus kita jauhi
D. harus saling percaya dalam persahabatan
E. saya dalam keadaan baik-baik, tidak perlu dikhawatirkan
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11. Berakit-rakit ke hulu
Berenang-renang ke tepian
Bersakit-sakit dahulu
Bersenang-senang kemudian
Kalimat yang menjelaskan pantun di atas adalah ….
A. hendaknya memakai rakit kalau berenang
B. perlu usaha keras untuk meraih kesuksesan
C. orang sakit tentu akan memperoleh kesenangan
D. hidup senang biasanya diawali oleh rasa sakit
E. harus tetap sehat untuk bisa bekerja keras dan hidup bahagia
12. Pari (1) hilang di tengah lautan
Letih mencari jalan ke luar (2)
Dari pada (3) kita pacaran (4)
Lebih baik kita belajar (5)
Penulisan kata yang tidak baku ditandai dengan nomor ….
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (4)
E. (4) dan (5)
13. Duduk-duduk makan tupat
Makannya di atas meja
Kalo tangan yang berat
Namanya malas bekerja
Kata dalam pantun di atas harus diperbaiki karena tidak baku. Kata yang dimaksud adalah
….
A. duduk dan tupat
B. makannya dan di atas
C. kalo dan tupat
D. namanya dan malas
E. kalo dan malas
14. Gula-gula disobek pakai belati
Kebuka juga di sarang elang
Dua orang bersahabat sejati
Ketika susah pun saling sayang
Maksud pantun di atas adalah ….
A. Perlu saling sayang ketika sedang susah
B. Kesusahan merupakan bukti saling menyayangi
C. Persahabatan sejati tetap saling menyayangi walaupun dalam keadaan susah
D. Persahabatan perlu dijalani dengan tulus atas rasa cinta dan kasih sayang
E. Kasih sayang perlu tetap dijalin di antara sesama manusia
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15. Ada apa diramalan cuaca
Hujan geledek deras tak terkira
Ada siapa di balik kaca
Sudah jelek, kok, masih bergaya
Penulisan kata depan yang salah dalam pantun di atas adalah ….
A. diramalan
B. di balik
C. tak terkira
D. ada siapa
E. kok masih bergaya
16. Ikan peda campur bawang
Dimakan sambil berloncatan
Daripada berkasih sayang
Lebih baik bersahabatan
Kata berloncatan dalam pantun di atas dapat diganti dengan ….
A. lompat tinggi
B. beterbangan
C. menari-nari
D. bersenda gurau
E. syukuran
17. Lengan hewan adanya jari
telungkup saja dekat jelaga
Dengan kawan janganlah iri
….
Bait pantun di atas harus dilengkapi dengan larik ….
A. hidup bersama lebih bahagia
B. bila kita iri hidup tidak mandiri
C. jauhkan dari sikap saling membenci
D. kebahagiaan merupakan dambaan semua
E. iri akan menimbulkan dosa-dosa
18. Baik ditanam batang padi,
Jauhkan tampung anak pisang,
Halaukan sapi dalam rimba.
Adakah penyayang orang sini,
Bawa penumpang anak dagang.
...
Kalimat yang tepat untuk melengkapi talibun di atas adalah ....
A. kenyang perut, senang hati
B. ke akhirat jua kelak hidupmu
C. dayung pengayuh taruh di situ
D. kalau nanti membalas guna
E. biar bersama akhirnya susah juga
Pantun
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19. (1)
(2)
(3)
(4)

Jalan-jalan ke pasar Lempuyang
...
Jika ingin selalu sayang
...

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah ....
A. (2) Jangan lupa bawa keranjang
(4) Rajin mengaji dan sembahyang
B. (2) Membeli kain barang sehelai
(4) Salat mengaji janganlah lalai
C. (2) Jangan lupa membeli nanas
(4) Salat mengaji janganlah lalai
D. (2) Jangan lupa bawa keranjang
(4) Salat mengaji janganlah lalai
E. (2) Membeli seroja dan gula-gula
(4) Lakukan sembahyang jangan lalai
20. Kemumu di dalam semak
Jauh melayang selaranya
....
....
Isi yang paling sesuai dengan sampiran pantun di atas adalah ....
A. Meski ilmu setinggi langit
Tidak sembahyang apa gunanya
B. Meski ilmu tinggi tegak
Tidak sembahyang apa gunanya
C. Meskipun ilmu sangat tinggi
Tidak sembahyang apa gunanya
D. Meski ilmu tinggi tegak
Semuanya tiada berguna
E. Ilmu itu akan berguna
Kalau kita rajin bersembahyang
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VIII

Cerita Ulang

A Pengertian Cerita Ulang
Perhatikanlah teks berikut.
Mohammad Natsir
Ia dikenal sebagai negarawan ataupun tokoh pergerakan nasional pada saat sebelum dan
sesudah Indonesia merdeka. Ia merupakan tokoh Indonesia yang paling sederhana sepanjang masa.
Sepanjang hidupnya, Mohammad Natsir dikenal tidak mempunyai pakaian bagus, jasnya pun
banyak tambalan. Dia dikenang sebagai menteri yang tidak mempunyai rumah serta menampik
diberi hadiah mobil. Mohammad Natsir menampik mobil Chevrolet Impala walaupun sebenarnya
di tempat tinggalnya ia cuma mempunyai mobil tua merk De Soto.
Mohammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatra
Barat tepatnya pada tanggal 17 Juli 1908. Ia merupakan anak dari pasangan Mohammad Idris
Sutan Saripado serta Khadijah. Mohammad Natsir mempunyai tiga orang saudara kandung, yang
bernama Yukinan, Rubiah, serta Yohanusun. Jabatan ayahnya yaitu pegawai pemerintahan di
Alahan Panjang, sedang kakeknya adalah seorang ulama. Ia nantinya akan menjadi pemangku
kebiasaan atau adat untuk kaumnya yang berasal Maninjau, Tanjung Raya, Agam dengan gelar
Datuk Sinaro nan Panjang. Natsir mulai mengenyam pendidikan selama dua tahun di Sekolah
Rakyat Maninjau, kemudian ke Hollandsch-Inlandsche School (HIS) di Padang.
Selama beberapa bulan bersekolah di sana ia kemudian pindah ke Solok dan dititipkan di
rumah saudagar yang bernama Haji Musa. Tak hanya belajar di HIS di Solok pada siang hari,
ia juga belajar pengetahuan agama Islam di Madrasah Diniyah saat malam hari. Ia kemudian
pindah setelah tiga tahun ke HIS di Padang bersama-sama kakaknya. Kemudian tahun 1923,
ia meneruskan pendidikannya di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) lalu kemudian ia
pun bergabung dengan perhimpunan-perhimpunan pemuda seperti Pandu Nationale Islamietische
Pavinderij serta Jong Islamieten Bond. Sesudah lulus dari MULO, ia selanjutnya pindah ke
Bandung untuk belajar di Algemeene Middelbare School (AMS) sampai tamat pada tahun 1930.
Pada 20 Oktober 1934, Natsir menikah dengan Nurnahar di Bandung. Dari pernikahan itu,
Natsir dikaruniai enam anak. Natsir juga diketahui banyak menguasai bahasa asing, seperti Inggris,
Belanda, Perancis, Jerman, Arab, serta Spanyol. Natsir juga mempunyai kesamaan hobi serta
mempunyai kedekatan dengan Douwes Dekker, yaitu bermain musik. Natsir sangat menyukai
memainkan biola serta Dekker yang menyukai bermain gitar. Mohammad Natsir juga kerap
bicara dengan menggunakan bahasa Belanda dengan Dekker serta kerap mengulas musik sekelas
Ludwig van Beethoven serta novel sekelas Boris Leonidovich Pasternak, novelis kenamaan Rusia
pada saat itu.
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Pada tahun 1938, ia kemudian bergabung dengan Partai Islam Indonesia, serta diangkat menjadi
pimpinan untuk cabang Bandung dari tahun 1940 hingga 1942. Sesudah proklamasi kemerdekaan
Indonesia, ia kemudian menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Sebelum diangkat
sebagai perdana menteri, sebelumnya Mohammad Natsir menjabat sebagai menteri penerangan.
Pada tanggal 3 April 1950, ia mengajukan Mosi Integral Natsir dalam sidang pleno parlemen.
Mohammad Hatta yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pada waktu itu mendorong
keseluruhan pihak untuk berjuang dengan tertib dan sangat merasa terbantu dengan adanya mosi
ini. Mosi ini memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam negara kesatuan Republik Indonesia
yang pada mulanya berupa serikat hingga kemudian Mohammad Natsir diangkat sebagai perdana
menteri oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1950. Mohammad Natsir kemudian mengkritik
Soekarno bahwasannya dia kurang mencermati kesejahteraan di luar Pulau Jawa. Lantaran kritiknya
ini yang dilancarkan kepada Soekarno hingga akhirnya Mohammad Natsir mengundurkan diri.
Pemerintah Indonesia waktu itu, baik yang dipimpin oleh Soekarno ataupun Soeharto, keduanya
sama-sama menuding Mohammad Natsir sebagai pemberontak serta pembangkang, dari tudingan
itu membuatnya dipenjara.
Oleh negara-negara lain, Natsir benar-benar dihormati serta dihargai, penghargaan yang
dianugerahkan kepadanya pun amat banyak. Mohammad Natsir diakui oleh Dunia Islam sebagai
pahlawan lintas bangsa serta negara. Bruce Lawrence mengatakan bahwasannya Natsir adalah
politisi yang paling menonjol yang membantu pembaruan Islam. Pada tahun 1957, Mohammad
Natsir menerima bintang Nichan Istikhar (Grand Gordon) dari Raja Tunisia, Lamine Bey atas
jasanya menolong perjuangan kemerdekaan rakyat Afrika Utara. Penghargaan internasional
yang lain yakni Jaa-izatul Malik Faisal al-Alamiyah pada di tahun 1980, serta penghargaan dari
sebagian ulama serta pemikir populer seperti Syekh Abul Hasan Ali an-Nadwi serta Abul A’la
Maududi. Pada tahun 1980, Natsir dianugerahi penghargaan Faisal Award dari Raja Fahd Arab
Saudi lewat Yayasan Raja Faisal di Riyadh, Arab Saudi. Ia memperoleh gelar doktor kehormatan
dalam bidang politik Islam dari Kampus Islam Libanon pada tahun 1967. Pada tahun 1991,
ia kemudian memperoleh dua gelar kehormatan, yakni dalam bidang sastra dari Universitas
Kebangsaan Malaysia serta dalam bidang pemikiran Islam dari Universitas Sains Malaysia.
Mohammad Natsir wafat pada 6 Februari 1993 di Jakarta, serta dimakamkan satu hari
kemudian. Pada masa pemerintahan B. J. Habibie, Natsir diberi penghargaan Bintang Republik
Indonesia Adipradana.
Itulah artikel mengenai biografi Mohammad Natsir yang dikenal sebagai pahlawan bangsa
Indonesia dan juga tokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Semoga biografi ini bisa
bermanfaat dan memberi inspirasi bagi pembaca.
(Sumber: Biografi Tokoh Dunia dengan beberapa penyesuaian)

Teks itulah yang dimaksud dengan cerita ulang (recount), yakni teks yang menceritakan
kembali kejadian atau pengalaman masa lampau. Cerita ulang dapat disampaikan berdasarkan
pengalaman langsung penutur atau penulisnya. Akan tetapi, cerita ulang dapat pula berdasarkan
imajinasi atau di luar penyampainya itu. Oleh karena itulah, cerita ulang dapat diklasifikasikan
menjadi empat macam, yakni sebagai berikut.
1. Pengalaman pribadi (personal recount), yakni teks yang mengisahkan kembali kejadian yang
dialami penulisnya secara langsung. Misalnya, berupa kisah perjalanan, kejadian-kejadian
waktu berlibur, peristiwa-peristiwa unik semasa sekolah.
2. Cerita ulang faktual (factual recount), yakni teks yang mengisahkan kembali kejadian masa
lalu yang disaksikan sendiri ataupun dialami orang lain. Misalnya, peristiwa kecelakaan lalu
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lintas, peristiwa-peristiwa alam, kisah hidup seorang tokoh. Oleh karena itu, berita koran, kilas
balik peristiwa tahunan, dan biografi dapat pula digolongkan ke dalam teks cerita ulang.
3. Cerita ulang imajinatif (imaginative recount), yakni teks yang mengisahkan peristiwaperistiwa yang bersifat khayalan, namun sering kali peristiwa itu dianggap ada atau benarbenar terjadi. Karena bersifat melegenda, kisah itu terus diceritakan kembali secara turuntemurun dari generasi ke generasi. Teks yang termasuk jenis ini adalah dongeng, legenda,
dan cerita-cerita rakyat lainnya.
4. Cerita ulang prosedur (procedural recount), yakni teks yang menceritakan latar belakang
atau asal usul terjadinya suatu kejadian di masa lalu. Teks semacam ini biasanya dipakai di
dalam pengadilan dalam rangka memperjelas kasus ataupun alat bukti perkara.
Adapun contoh di atas berkategori biografi (factual recount), di dalamnya menceritakan
ketokohan Mohammad Natsir, sejak kelahirannya, masa-masa perjuangannya, sampai ia
meninggal. Peristiwa-peristiwa itu diceritakan oleh orang ketiga berdasarkan fakta-fakta yang
diperolehnya dari berbagai referensi.

B

Fungsi, Struktur, dan Kaidah Cerita Ulang

1. Fungsi Cerita Ulang
Sesuatu itu terus-menerus diperdengarkan, ditayangkan, ataupun dibaca karena
kebermanfaatannya sangat dirasakan banyak orang. Demikian halnya dengan cerita ulang,
teks itu terus-menerus disampaikan orang karena manfaat dari kisahnya itu yang memberikan
inspirasi, semangat, ataupun pelajaran hidup bagi yang mendengar atau pembacanya. Misalnya
dari teks “Mohammad Natsir” di atas, pembacanya bisa memperoleh sejumlah keteladanan
yang bisa diterapkan di dalam kehidupannya sendiri.
Hal itu tidak terkecuali dengan cerita ulang imajinatif, seperti cerita rakyat, di dalamnya
juga banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik, termasuk nilai-nilai hiburan yang bisa
dinikmati pendengar ataupun pembacanya. Cerita ulang berbentuk cerita rakyat tidak bisa
lepas dari pengaruh budaya atau kebiasaan masyarakatnya. Misalnya, sebuah cerita yang
menggambarkan kepatuhan masyarakat kepada raja atau pimpinannya. Dengan demikian,
budaya yang bersistem kerajaan ataupun feodal yang berlaku pada masyarakatnya
berpengaruh pada cerita itu. Mungkin pula pengaruh itu dari sistem keagamaan, politik,
ataupun ekonominya.
Perhatikan cuplikan cerita rakyat di bawah ini.
Sigarlaki mempunyai seorang pelayan yang sangat setia yang bernama Limbat.
Hampir semua pekerjaan yang diperintahkan oleh Sigarlaki dikerjakan dengan baik oleh
Limbat. Meskipun terkenal sebagai pemburu yang handal, pada suatu hari mereka tidak
berhasil memperoleh satu ekor binatang buruan. Kekesalannya akhirnya memuncak ketika
Si Limbat melaporkan pada majikannya bahwa daging persediaan mereka di rumah sudah
hilang dicuri orang.
Tanpa pikir panjang, si Sigarlaki langsung menuduh pelayannya itu yang mencuri
daging persediaan mereka. Si Limbat menjadi sangat terkejut. Tidak pernah diduga
majikannya akan tega menuduh dirinya sebagai pencuri.
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Lalu Si Sigarlaki meminta Si Limbat untuk membuktikan bahwa bukan dia yang
mencuri. Caranya adalah Sigarlaki akan menancapkan tombaknya ke dalam sebuah kolam.
Bersamaan dengan itu Si Limbat disuruhnya menyelam. Bila tombak itu lebih dahulu
keluar dari kolam berarti Si Limbat tidak mencuri. Apabila Si Limbat yang keluar dari
kolam terlebih dahulu maka terbukti ia yang mencuri.
Di dalam cuplikan di atas tergambar mata pencaharian kehidupan masyarakatnya yang
masih mengenal pekerjaan berburu.Tergambar pula pola pikir masyarakat yang percaya
pada kesaktian atau tuah benda-benda tertentu.
Cermati pula cuplikan cerita rakyat berikut!
Pada suatu hari, permaisuri dari raja tersebut meninggal dunia. Sejak saat itu raja
menjadi murung dan nampak selalu sedih. Keadaan ini membuatnya tidak dapat lagi
memerintah dengan baik. Pada saat yang sama, keadaan kesehatan raja ini pun makin
menurun. Guna menanggulangi situasi itu, raja berniat untuk pergi berlayar guna menghibur
hatinya.
Untuk melanjutkan pemerintahan maka raja itu menyerahkan tahtanya pada kedua
anak kembarnya yang bernama Naga dan Buaya. Mereka pun menyanggupi keinginan
sang raja. Sejak sepeninggal sang raja, kedua putranya tersebut memerintah kerajaan.
Namun sayangnya muncul persoalan mendasar baru.
Sistem politik yang bersifat feodal atau bersistem kerajaan menjadi latar belakang
lahirnya cerita di atas. Sistem pemerintahan yang dimiliki oleh suatu keluarga dan bersifat
turun-temurun merupakan bagian dari kehidupan mereka. Masyarakat pemilik cerita itu
berpandangan pula bahwa pemimpin itu tetap harus memerintah dengan baik dan harus sehat.
Kalau tidak demikian, ia harus menyerahkan kekuasaannya kepada keturunannya.
Di samping itu, dikenal pula nilai keteladanan, yakni suatu kebaikan yang ditunjukkan
seorang tokoh melalui sikap, perkataan, dan perbuatan. Hal itu akan tampak dari respons
seorang tokoh terhadap suatu peristiwa ataupun konflik.
Suatu cerita rakyat banyak menyajikan peristiwa imajinatif ataupun keanehan-keanehan
yang tidak bisa diterima akal sehat. Peristiwa-peristiwa itu tidak mungkin terjadi di tengahtengah kehidupan kita. Akan tetapi, perilaku para tokohnya bisa saja terjadi dalam kehidupan
sehari-hari pada zaman sekarang. Misalnya, rasa iri yang timbul di antara anggota keluarga
kerajaan, penghianatan yang dilakukan seorang murid kepada gurunya.Mungkin pula perilaku
durhaka seorang anak pada orang sebagaimana yang terjadi dalam cerita Malinkundang.
Kejadian-kejadian seperti itu sering kali terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, walaupun merupakan warisan masa lalu, cerita rakyat tetap memiliki
makna bagi kehidupan masa sekarang. Cerita itu memiliki pesan-pesan dan keteladanan dari
para tokohnya yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Seperti cerita Si Malinkundang,
cerita itu berpesan agar kita selalu menghormati orang tua bagaimanapun keadannya. Baik
itu dalam keadaan susah ataupun senang, tetap saja kita muliakan sampai kapan pun.
Pesan-pesan itu dapat kita peroleh dengan cara memaknai unsur penokohan. Dari situ
pula kita mandapat gambar tentang karakter suatu tokoh, misalnya, pekerja keras, pemaaf,
penyayang, penurut, pendendam. Karakter-karakter itu bisa digambarkan dengan bermacammacam, antara lain, sebagai berikut.
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a.

Penyebutan Langsung
Contoh:
Raja adalah seorang yang tegas dan baik hati. Ia sering memberikan banyak hadiah
kepada rakyatnya yang berprestasi dan menghukum rakyatnya yang bersalah.

b.

Melalui perilaku dan budi bahasa tokoh tersebut
Contoh:
Setiap bertemu dengan orang, sang putri selalu tersenyum dan menyapa. Tidak segansegan, ia memberikan makanan pada mereka walaupun seadanya. Pernah suatu hari
ada anak yang memaki-makinya. Sang putri malah tersenyum dan segera memaafkan
kesalahan anak itu.

c.

Melalui pembicaraan tokoh lain
Contoh:
“Hati-hati kalau berbicara dengan raja,” ujar Patih “Raja mudah tersinggung. Apalagi
sekarang kerajaannya sedang punya masalah. Lebih baik jangan menemuinya sekarang!”

d.

Melalui penggambaran tempat
Contoh:
Rumah Jaka Sembung sangat rapi. Perabotan rumah tertata apik. Di rumah itu
sulit untuk menemukan sampah. Oleh karena itu, siapa pun yang berkunjung ke sana
akan betah untuk tinggal berlama-lama.

Karakter tokoh akan semakin jelas apabila kita mengikuti alurnya dengan baik. Dari
rangkaian cerita itulah, akan tampak perilaku ataupun sikap-sikap para tokohnya di dalam
menghadapi konflik ataupun peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita itu. Dari situ
pula kita bisa memperoleh makna cerita berupa keteladanan yang bisa kita terapkan dalam
kehidupan sehari-hari.

2. Struktur Teks Cerita Ulang
Berdasarkan fungsi ataupun tujuannya, cerita ulang dikategorikan sebagai teks narasi,
yakni teks yang bertujuan untuk mengisahkan suatu peristiwa dengan senyata-nyatanya
sehingga pembaca ataupun pendengarnya seolah-olah menyaksikan langsung peristiwa itu.
Oleh karena itu, cerita ulang pada umumnya tersaji secara kronologis, mengikuti urutan
waktu. Seperti halnya teks cerita pendek ataupun novel, di dalamnya terkandung penokohan,
latar, dan alur kejadian.
Unsur-unsur utama narasi itu terangkai dalam struktur penyajian umumnya seperti
berikut.
a. Orientasi atau setting (aim), berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa
yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar/pembaca. Informasi yang
dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan mengapa.
b. Kejadian penting (important event, record of events), berisi rangkaian peristiwa yag
disusun secara kronologis, menurut urutan waktu, yang meliputi kejadian-kejadian utama
yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar
pencerita pada beberapa bagiannya.
Cerita Ulang
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c.

Reorietasi, berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian
peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, yang mungkin
ada atau tidak ada di dalam suatu cerita ulang.
Orientasi

• Latar belakang peristiwa
• Pengenalan tokoh

Kejadian-kejadian
penting

• Rangkaian peristiwa,
disusun kronologis

Reorientasi

• Penilaian
• Kesimpulan

Struktur Cerita Ulang

Berikut contohnya.
Teks
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Struktur

Penjelasan

Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali al-Hasan bin Hani Orientasi
al-Hakami. Dia dilahirkan pada 145 H (747 M ) di kota
Ahvaz di negeri Persia (Iran sekarang), dengan darah
dari ayah Arab dan ibu Persia mengalir di tubuhnya. Abu
Nawas merupakan seorang pujangga Arab dan dianggap
sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu
Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah Seribu Satu
Malam. Ayahnya, Hani al-Hakam, merupakan anggota
legiun militer Marwan II. Sementara ibunya bernama
Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain
wol. Sejak kecil ia sudah yatim. Sang ibu kemudian
membawanya ke Bashrah, Irak. Di kota inilah Abu Nawas
belajar berbagai ilmu pengetahuan.

Pengenalan
tokoh,
menjawab
pertanyaan
Siapa tokoh?

Masa mudanya penuh perilaku kontroversial yang Peristiwamembuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik peristiwa
dalam khazanah sastra Arab Islam. Meski begitu, sajak- penting
sajaknya juga sarat dengan nilai spiritual, di samping cita
rasa kemanusiaan dan keadilan. Abu Nawas belajar sastra
Arab kepada Abu Zaid al-Anshari dan Abu Ubaidah. Ia juga
belajar Alquran kepada Ya’qub al-Hadrami. Sementara itu,
dalam ilmu hadis, ia belajar kepada Abu Walid bin Ziyad,
Muktamir bin Sulaiman, Yahya bin Said al-Qattan, dan
Azhar bin Sa’ad as-Samman.

Kehidupan
masa muda
dan riwayat
pendidikan
tokoh
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Pertemuannya dengan penyair dari Kufah, Walibah
bin Habab al-Asadi, telah memperhalus gaya bahasanya
dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah
sangat tertarik pada bakat Abu Nawas yang kemudian
membawanya kembali ke Ahwaz, lalu ke Kufah. Di
Kufah bakat Abu Nawas digembleng. Ahmar menyuruh
Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup bersama orangorang Arab Badui untuk memperdalam dan memperhalus
bahasa Arab. Kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat
peradaban Dinasti Abbasyiah inilah ia berkumpul dengan
para penyair. Berkat kehebatannya menulis puisi, Abu
Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan. Namun,
karena kedekatannya dengan para bangsawan inilah puisipuisinya pada masa itu berubah, yakni cenderung memuja
dan menjilat penguasa.

Perjalanan tokoh
sebagai penyair

Dalam Al-Wasith fil Adabil ‘Arabi wa Tarikhihi, Abu
Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh
canda, berlidah tajam, pengkhayal ulung, dan tokoh
terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karyakarya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual.
Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah
lucu dan tidak lazim.

Keistimewaan
tokoh sebagai
seorang penyair

Kepandaiannya menulis puisi menarik perhatian
Khalifah Harun al-Rasyid. Melalui musikus istana,
Ishaq al-Wawsuli, Abu Nawas dipanggil untuk menjadi
penyair istana (sya’irul bilad). Sikapnya yang jenaka
menjadikan perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna.
Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang
tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam khazanah
peradaban dunia. Kedekatannya dengan kekuasaan juga
pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya,
suatu ketika Abu Nawas membaca puisi Kafilah Bani
Mudhar yang dianggap menyinggung Khalifah. Tentu saja
Khalifah murka, lantas memenjarakannya. Setelah bebas,
ia berpaling dari Khalifah dan mengabdi kepada Perdana
Menteri Barmak.

Kedekaatan
tokoh dengan
penguasa

Ia meninggalkan Baghdad setelah keluarga Barmak
jatuh pada tahun 803 M. Setelah itu ia pergi ke Mesir dan
menggubah puisi untuk Gubernur Mesir, Khasib bin Abdul
Hamid al-Ajami. Tetapi, ia kembali lagi ke Baghdad setelah
Harun al-Rasyid meninggal dan digantikan oleh Al-Amin

Perjalanan,
petualangan
tokoh
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Sejak mendekam di penjara, syair-syair Abu Nawas
berubah, menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat
pongah dengan kehidupan duniawi yang penuh glamor
dan hura-hura, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan
Allah. Memang, pencapaiannya dalam menulis puisi
diilhami kegemarannya melakukan maksiat. Tetapi, justru
di jalan gelap itulah, Abu Nawas menemukan nilai-nilai
ketuhanan. Sajak-sajak tobatnya bisa ditafsirkan sebagai
jalan panjang menuju Tuhan. Meski dekat dengan Sultan
Harun al-Rasyid, Abu Nawas tak selamanya hidup dalam
kegemerlapan duniawi. Ia pernah hidup dalam kegelapan –
tetapi yang justru membawa keberkahan tersendiri. Seorang
sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberi
kesaksian, akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan
kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu.
Salah satu bait puisinya yang sangat indah merupakan
ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya.

Kehidupan
tokoh di penjara

Mengenai tahun meninggalnya, banyak versi yang saling
berbeda. Ada yang menyebutkan tahun 190 H/806 M, ada
pula yang 195H/810 M, atau 196 H/811 M. Sementara itu,
yang lain menyebutkan tahun 198 H/813 M dan tahun 199
H/814 M. Konon Abu Nawas meninggal karena dianiaya
oleh seseorang yang disuruh oleh keluarga Nawbakhti
– yang menaruh dendam kepadanya. Ia dimakamkan di
Syunizi di jantung Kota Baghdad.

Akhir kehidupan
tokoh

Berikut contoh analisis struktur lainnya untuk cerita ulang berbentuk cerita rakyat dengan
judul “Senjata Pusaka Terampuh”.
Teks

Struktur

Cerita rakyat Tengger ini bermula dari sepasang suami Orientasi
isteri bernama Ki Umah dan isteri serta anaknya bernama
Joko Tengger. Kehidupan mereka bertiga cukup tenteram.
Joko Tengger seorang pemuda yang baik hati, ramah dan
suka menolong orang lain. Pada suatu saat Joko Tengger
disuruh menjual hasil ladang ayahnya ke kota. Kekuatan
badannya sungguh luar biasa, dia dapat membawa
seluruh hasil panennya dengan selaras batang cemara.
Keistimewaan dan kekuatan badan Joko Tengger sampai
terdengar pada Sri Sultan di Kertasura. Raja memberi
perintah memanggil Joko Tengger agar menghadap. Sri
Sultan ingin membuktikan kekuatan yang dimiliki Joko
Tengger. Joko Tengger akhirnya mengabdi di kerajaan
Kartasura.
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Penjelasan
Pengenalan
sosok Joko
Tengger, latar
belakang
kehidupan,
hingga bertemu
dengan raja,
secara garis
besar

Cerita rakyat Tengger ini bermula dari sepasang suami Peristiwaisteri bernama Ki Umah dan isteri serta anaknya bernama peristiwa
Joko Tengger. Kehidupan mereka bertiga cukup tenteram. penting
Joko Tengger seorang pemuda yang baik hati, ramah dan
suka menolong orang lain. Pada suatu saat Joko Tengger
disuruh menjual hasil ladang ayahnya ke kota. Kekuatan
badannya sungguh luar biasa, dia dapat membawa
seluruh hasil panennya dengan selaras batang cemara.
Keistimewaan dan kekuatan badan Joko Tengger sampai
terdengar pada Sri Sultan di Kertasura. Raja memberi
perintah memanggil Joko Tengger agar menghadap. Sri
Sultan ingin membuktikan kekuatan yang dimiliki Joko
Tengger. Joko Tengger akhirnya mengabdi di kerajaan
Kartasura.

Raja tertarik
pada
kesitimewaan
Joko Tengger

Pada suatu hari Sri Sultan bertanya kepada Joko
Tengger, “Joko Tengger, senjata apakah yang kau miliki?”
Joko Tengger berkata penuh hormat, “Ampun Sri
Sultan, hamba tak memiliki senjata apa pun karena orang
tua hamba tak pernah mewariskan kepada hamba.”
Bersabdalah Sri Sultan, “Sayang sekali, engkau tak
memiliki senjata, padahal senjata itu perlu bagi dirimu
sebagai seorang prajurit, Joko Tengger.”
Berkata Joko Tengger, “Sri Sultan, mungkin orang tua
hamba belum sempat mewariskan kepada hamba. Apabila
Sri Sultan memperkenankan, hamba akan pulang untuk
menanyakannya.”
Bersabdalah Sri Sultan, “Baiklah coba tanyakan hal
itu kepada orang tuamu dan selekasnya engkau kembali.

Raja meminta
senjata ampuh
pada Joko
Tegger

Hari itu juga Joko Tengger kembali ke rumah akan
menanyakan senjata kepada ayahnya. Perjalanan antara
Kartasura dan Tengger seharusnya ditempuh dalam waktu
beberapa hari atau bahkan beberapa minggu, namun karena
kesaktiannya Joko Tengger dapat dengan cepat sampai di
rumah, gembiralah hati kedua orang tuanya.
Joko Tengger bertanya kepada ayahnya, “Ayah Sri
Sultan menanyakan senjata pemberian ayah. Adakah
senjata itu untukku.”
Mendengar pertanyaan anaknya itu, hati ayah menjadi
sedih karena memang tidak ada satu pun senjata pusaka
yang akan diwariskan kepada anaknya. Dijawabnya
pertanyaan tersebut: “Tengger, anakku, ketahuilah olehmu
bahwa sebenarnya senjatamu yang sangat ampuh adalah
Ayah dan Ibumu sendiri.”

Joko Tengger
meminta
senjata ampuh
kepada kedua
orangtuanya
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Mendengar ucapan ayahnya itu, Joko Tengger menjadi
gembira dan senang karena kedua orang tuanya akan
dibawanya menghadap raja.
“Kalau begitu, sekarang ayah dan ibu ikut aku
menghadap baginda karena beliau sangat ingin melihat
senjata milikku,” kata Joko Tengger gembira.
Tetapi bagi kedua orang tuanya, hal tersebut,
merupakan petir di siang bolong. Sebab, maksud ayahnya
tadi berkata dalam kiasan. Apa yang dikehendaki anaknya
terpaksa diturutinya.
Hari berikutnya, ketiga anak beranak itu meninggalkan
desanya, pergi ke kota. Sesampai di kerajaan, terjadilah
suatu keajaiban karena orang tua Joko Tengger yaitu Ki
Umah dan Ni Umah berubah bentuk menjadi meriammeriam ampuh. Joko Tengger terkejut dan sedih melihat
kenyataan itu, namun ia harus segera menghadap Sri
Sultan.

Orang tua
Joko Tengger
berubah
menjadi meriam

Ternyata senjata tersebut sangat berguna untuk
pertahanan Kerajaan Kartasura. Dalam beberapa kali
peperangan terbukti meriam itu mampu memporakporandakan pertahanan musuh. Meriam-meriam itu
dinamakan Kyai Setomo dan Nyai Setomi. Meriam Kyai
Setomo sekarang berada di Taman Fatahillah- Jakarta dan
dikenal dengan nama Kyai Jagur. Sementara itu, meriam
Nyai Setomi hingga sekarang masih berada di Kartasura.

Meriam
Joko Tegger
digunakan utuk
pertahanan
Kerajaan
Kartasura

Kejujuran Joko Tengger patut diteladani. Ia Reorientasi Komentar,
mempunyai kekuatan dan kesaktian luar biasa, namun
evaluasi,
tidak menyombongkannya. Bahkan, bersikap apa adanya.
tentang kebaikan
Joko Tengger

3. Kaidah Teks Cerita Ulang
Dari segi kebahasaan, cerita ulang yang berupa cerita rakyat memiliki banyak kekhasan,
yakni ditandai oleh kata-kata seperti berikut pada awal ceritanya:
a. Alkisah, diceritakan….
b. Menurut si empunya cerita….
c. Pada suatu hari….
d. Konon pada hari itu….
e. Dalam suatu hikayat, dikisahkan….
Kekhasan lainnya bahwa cerita rakyat menyatakan latar belakang atau kondisi kehidupan
dan budaya masyarakat tertentu. Seperti cerita “Arya Penangsang”, cerita itu hanya ada di
tengah-tengah kehidupan masyarakat, Solo. Jawa Tengah. Hal tersebut ditandai oleh nama
tokoh, nama latar, dan budaya yang melatarbelakangi cerita itu. Meskipun demikian, secara
tema mungkin saja cerita tersebut memiliki kemiripan dengan cerita dari daerah lain.
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Perhatikan kembali cuplikan cerita rakyat berikut.
Mereka menyadari kesalahan mereka, telah menyalahi tata hidup manusia, melanggar
ketentuan Ilahi. Kemudian terjadilah suatu bencana dahsyat, hujan deras sekali bagaikan
dicurahkan dari langit. Angin puting beliung melanda wilayah kediaman mereka sehingga
mengakibatkan Tanjung Likei yang semula agak jauh menjorok ke laut, waktu itu putus
terbagi menjadi dua bagian. Sebagian tinggal di Tagulandang disebut Tonggeng Napoto
(tanjung yang terputus) dan yang lain menurut ceritera hanyut ke utara, hilang dari
pandangan mata dan kini disebut Bowon Deke.
Rupanya musibah yang menimpa mereka belum cukup, keturunan mereka pun
berwujud seekor ular yang panjangnya kurang lebih satu kaki. Hingga kini bila ular itu
kedapatan dalam lemari atau pakaian yang terlipat dalam peti, diambillah manik-manik
lalu diikat dengan merah kemudian dikalungkan pada lehernya, dan segeralah ular itu
akan menghilang. Menurut cerita, ular itu ingin mengunjungi kaum kerabat Sampahauta
bersaudara.
Pada akhir cerita, mereka berdua pindah ke sebuah gua di pantai Likei yang tidak jauh
dari Tonggeng Napoto, hingga akhir hidup mereka. Hingga kini tengkorak mereka masih
ada dalam gua itu, disimpan dalam piring porselen Cina
Terdapat beberapa peristiwa imajinatif yang sulit diterima akal sehat di dalam cuplikan
di atas, yakni sebagai berikut:
a. bencana dahsyat yang terjadi tiba-tiba akibat kesalahan seseorang;
b. perubahan wujud makhluk hidup dari manusia menjadi ular.
Peristiwa-peristiwa semacam itulah yang sering kali menandai sebuah cerita rakyat
Peristiwa-peristiwa bersifat imajinatif, yakni berupa keajaiban atau peristiwa yang tidak
masuk akal. Peristiwa-peristiwa lain, misalnya, kemampuan orang untuk menghilang,
binatang yang berperilaku seperti manusia, perubahan benda atau tempat yang asal-usulnya
berupa manusia atau binatang.
Cerita rakyat juga selalu menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu.
Cerita itu selalu menggunakan kata ganti ia atau mereka dengan juru cerita seolah-olah
berperan sebagai dalang yang bisa menggerakkan jiwa raga tokoh-tokonya secara leluasa.
Dengan sajian contoh dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa cerita ulang
memiliki kaidah-kaidah sebagai berikut.
a. Stuktur cerita ulang berupa cerita rakyat atau cerita klasik. Sebagaimana ciri cerita pada
umumnya, cerita itu dibentuk oleh unsur tema, amanat, alur, penokohan, latar. Namun,
berbeda dengan cerita-cerita modern, dalam cerita rakyat tidak dikenal pengarangnya
(anonim). Cerita itu selalu menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu.
b. Kaidah cerita rakyat pada umumnya diawali oleh “kata-kata beku”, seperti alkisah,
konon, dalam suatu hikayat. Di dalamnya juga banyak diwarnai oleh cerita-cerita
imajinatif yang sulit diterima oleh akal sehat, di luar nalar.
Akan tetapi, cerita ulang yang bersifat faktual, kaidah-kaidah kebahasaannya memiliki
banyak kesamaan dengan kaidah yang lazim ditemukan dalam narasi faktual lainnya. Katakata baku tidak ditemukan di dalamnya. Berikut kaidah-kaidah lainnya yang menandai cerita
ulang faktual.

Cerita Ulang

163

a.

b.

c.

d.

e.
f.

C

Menggunakan kata ganti orang pertama tunggal atau jamak jika cerita ulang itu berupa
suatu pengalaman penceritanya. Kata-kata itu, misalnya, saya, aku, kami. Menggunakan
kata ia atau dia kalau cerita ulang itu berupa biografi yang berselang dengan menyebutkan
nama tokoh yang diceritakannya itu.
Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa
atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contoh: memberi, memenjarakan,
meninggalkan, melakukan, bermain.
Banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang
sifat-sifat tokoh. Kata-kata yang dimaksud, antara lain, adalah sederhana, bagus, tua,
populer, penting. Kata-kata itu sering pula didahului oleh kopulatif adalah, merupakan.
Banyak menggunakan kata kerja pasif dalam rangka menjelaskan peristiwa yang dialami
tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contoh: dianugerahkan, diberi, dikenang,
dihormati.
Banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran peran tokoh.
Contoh menguasai, menyukai, menuding, diilhami.
Banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan
urutan dengan waktu. Contoh: sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya,
sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selama, saat itu. Hal ini terkait dengan pola
pengembangan teks cerita ulang yang pada umumnya bersifat kronologis.

Perbandingan Teks Cerita Ulang

1. Teks Cerita Ulang dengan Cerita Ulang Lainnya
Di atas kita mengenal empat macam cerita ulang, yakni berupa pengalaman pribadi,
cerita ulang faktual, cerita ulang imajinatif, dan cerita ulang prosedur. Keempat-empatnya
sama-sama tersaji dalam bentuk narasi. Oleh karena itu, di dalamnya terkandung urutan
peristiwa yang terpola secara kronologis, menurut urutan waktu. Di dalamnya terkandung
tokoh dan latar.
a. Berdasarkan strukturnya, keempat macam cerita ulang itu sama-sama diawali dengan
orientasi, yakni dengan pengenalan tokoh atau peristiwa umum. Dalam teks cerita ulang
faktual (biografi) yang diperkenalkan adalah latar belakang keluarga, tanggal dan tempat
kelahiran, serta sifat-sifat tokoh secara umum. Adapun dalam cerita ulang imajinatif,
gambaran faktual tentang latar belakang kelahiran seperti itu sengaja dikaburkan.
Penggambarannya lebih fokus pada karakter tokoh. Dalam teks yang berupa pengalaman
pribadi, orientasi cerita lebih terfokus pada gambaran peristiwa awal yang dialami
tokoh.
Contoh:
Peristiwa lima tahun yang lalu masih tetap terkenang sampai sekarang, lebih-lebih
ketika menjelang lebaran seperti sekarang. Ketika itu, kakek pulang dari masjid dan
membawakan sebungkus petasan dalam plastik warna hitam.
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b.

Pada bagian isi, keempat-empatnya diisi dengan kejadian-kejadian penting yang dialami
tokoh. Bagian ini disusun dengan pola kronologis, yang kadang-kadang pula disisipi
dengan pola kausalitas. Bedanya dalam biografi dan pengalaman pribadi berisi peristiwaperistiwa faktual, bahkan dalam cerita ulang prosedur fakta-fakta itu menjadi bagian dari
bukti persidangan. Adapun dalam cerita rakyat, peristiwa itu bersifat imajinatif walaupun
kadang-kadang dikaitkan pula dengan peristiwa nyata. Hal itu sebagaimana yang tampak
pada legenda. Peristiwa-peristiwa dalam legenda direkayasa sedemikian rupa sehingga
benar-benar pernah terjadi.
Pada bagian penutup, berupa komentar atau kesimpulan terdapat keragaman. Namun,
tidak setiap bentuk teks cerita ulang memiliki bagian ini. Seperti dalam contoh di atas
bahwa cerita ulang berbentuk biografi, pada bagian akhirnya umumnya berupa kisah
meninggalnya tokoh. Setelah itu, tidak ada penjelasan lain, baik itu yang berupa penilaian
ataupun kesimpulan. Hal itu beda halnya denga cerita ulang yang berbentuk cerita rakyat,
pada bagian akhirnya itu hampir selalu ada komentar ataupun kesimpulan-kesimpulan.
Dalam teks tentang Joko Tengger, kesimpulannya itu tentang watak tokoh. Pada bagian
itu pula terdapat komentar sekaligus saran tentang perlunya meneladani karakter
tokoh Joko Tengger yang mempunyai kekuatan dan kesaktian luar biasa, namun tidak
menyombongkannya. Bahkan, bersikap apa adanya.
Berdasarkan kaidah kebahasaannya, terdapat banyak hal yang dapat menyamakannya.
Hal itu terkait dengan struktur penyajiannya yang berpola kronologis, yang kemudian
berpengaruh pada jenis konjungsi dan kata depan yang digunakannya. Cerita ulang pada
umumnya menggunakan kata-kata bermakna hubungan temporal, seperti kemudian,
lalu, pada akhirnya, ketika, pada suatu waktu, dan sejenisnya. Di samping itu, banyak
digunakan kata kerja dan kata sifat yang menggambarkan karakteristik serta aktivitas
mental dan fisik para tokohnya.
Adapun yang membedakan secara mencolok pada macam-macam cerita ulang itu ada
pada cerita rakyat. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa cerita rakyat sering
menggunakan kata-kata beku, seperti alkisah diceritakan, menurut si empunya cerita,
konon pada hari itu, dalam suatu hikayat dikisahkan. Formula bahasa seperti itu tidak
pernah ditemukan dalam biografi ataupun dalam cerita ulang berbentuk pengalaman
pribadi.
Meskipun demikian, cerita rakyat dengan biografi memiliki kesamaan dalam hal
penggunaan kata ganti tokoh utamanya. Keduanya sama-sama menggunakan kata ganti
orang ketiga tunggal, yakni ia atau dia untuk pengganti nama tokoh utamanya. Tidak
demikian halnya dengan cerita yang berbentuk pengalaman pribadi. Teks tersebut selalu
menggunakan kata ganti orang pertama tunggal atau jamak: saya, aku, kami.
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Bagaimana halnya dengan perbandingan kedua teks di bawah ini?
Teks I
Adam Khoo
Adam Khoo lahir dengan nama lengkap Adam Khoo Yean Ann pada tanggal 8 April
1974. Ia adalah jutawan termuda dan motivator sukses asal Singapura. Waktu anak-anak,
ia adalah penggemar berat games. Sehari, ia bisa berjam-jam di depan televisi.
Adam Khoo pun dikenal sebagai anak bodoh. Ketika kelas empat SD, ia dikeluarkan
dari sekolah. Ia pun masuk ke SD terburuk di Singapura. Ketika akan masuk SMP, ia ditolak
oleh enam SMP terbaik di sana. Akhirnya, ia bisa masuk ke SMP terburuk di Singapura. Di
awal SMP, kebiasaan Adam tidak berubah. Akibatnya, ia mendapat peringkat 10 terburuk.
Bayangkan saudara, menjadi peringkat 10 terburuk di SMP terburuk. Bagaimana buruknya
itu.
Pada usia 13 tahun, ia mengikuti suatu program dari Ernest & Young. Dalam program
itu, ia belajar apa yang namanya neuro linguistic programme (NLP), accelerated learning,
dan sebagainya. Program ini benar-benar bermanfaat bagi Adam. Ia mulai mempraktikkan
keterampilan barunya. Apa yang ia lakukan setelah kembali ke sekolah? Pertama ia menulis
tujuannya. Ia akan lulus dari SMP tersebut dengan nilai A semua. Ia akan masuk ke Victoria
Junior College. SMU terbaik di Singapura. Adam kemudian melakukan tindakan gila. Ia
umumkan tujuannya itu di depan kelasnya. Apa yang terjadi? Ia ditertawakan seluruh isi
kelas. Termasuk gurunya sendiri. Bila Anda jadi gurunya, Anda pun mungkin melakukan
hal yang sama. Bagaimana mungkin seorang yang berada di urutan 10 terburuk di SMP
terburuk ingin lulus dengan nilai A semua dan masuk ke SMA terbaik.
Akan tetapi, pendirian Adam tidak tergoyahkan. Tertawaan dan cemoohan guru
dan teman-temannya ia jadikan sebagai sumber semangat. Ia pikir, bila ia tidak bisa
membuktikan kata-katanya, ia akan lebih ditertawakan lagi. Karena itu, Adam berusaha
keras. Ia gunakan semua cara belajar hebat yang ia dapat dari program Ernest & Young.
Hasilnya luar biasa. Adam mulai bisa menjawab pertanyaan di kelas. Meski ia tetap
ditertawakan karena membuat catatan pelajaran dengan cara yang beda dan aneh. Ia
gunakan peta pikiran yang penuh dengan gambar dan simbol untuk mencatat. Akhirnya
keras dan tekad baja Adam membuahkan hasil. Ia lulus dari SMP itu dengan nilai A semua.
Ia berhasil masuk ke Victoria Junior College. Di SMA terbaik ini pun, Adam tetap menjadi
yang terbaik. Ia lulus dari Victoria Junior College dengan nilai A semua dan sebagai
lulusan terbaik. Adam pun masuk ke National University of Singapore (NUS). Universitas
terbaik di Singapura. Di NUS, ia berhasil masuk ke NUS Development Program. Inilah
program bagi mahasiswa Top One Percent. Mahasiswa dengan prestasi akademis yang
sempurna. Program bagi para jenius. Dari NUS, Adam lulus juga sebagai lulusan terbaik.
Itulah kesuksesan Adam di dunia akademisnya.
Bagaimana dengan dunia bisnis? Prestasi Adam di dunia bisnis ditandai pada saat
Adam berusia 26 tahun. Ia telah memiliki empat bisnis dengan total nilai omset per tahun
US$ 20 juta.
Kisah bisnis Adam dimulai ketika ia berusia 15 tahun. Ia berbisnis music box. Bisnis
berikutnya adalah bisnis training dan seminar. Pada usia 22 tahun, Adam Khoo adalah
trainer tingkat nasional di Singapura. Klien-kliennya adalah para manager dan top manager
perusahaan-perusahaan di Singapura. Bayarannya mencapai US$ 10.000 per jam.
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Apa sebenarnya yang terjadi dengan Adam Khoo? Bagaimana seorang anak yang
dicap bodoh, hobinya nonton TV dan main games bisa meraih sukses seperti itu? Sukses
yang mungkin sekali tidak diraih oleh teman-teman seangkatannya. Teman-teman yang di
SD-nya pintar.
Ada tiga hal besar yang menjadi kunci sukses Adam Khoo. Tiga kunci sukses ini pun
yang menghantarkan siapa pun meraih sukses: (1) tujuan yang jelas, (2) keyakinan yang
benar dan kuat, dan (3) aksi yang tepat.
Sumber: en.wikipedia.org dengan beberapa penyesuaian

Teks II
Si Buta dan Si Bungkuk
Di suatu kampung tinggallah dua orang pemuda sebaya. Mereka bersahabat akrab
sekali. Ke mana pun mereka pergi selalu bersama. Boleh dikata tidak pernah terjadi
pertengkaran di antara mereka. Jika yang seorang sedang marah, yang seorang lagi berdiam
diri atau membujuk sehingga kemarahannya reda. Begitu juga jika ada kesulitan, selalu
mereka atasi bersama.
Pada dasarnya, mereka memang saling membutuhkan karena keadaan tubuh mereka
mengharuskan demikian. Pemuda yang satu bertubuh kekar, tetapi buta matanya; pemuda
yang lain dapat melihat, tetapi bungkuk tubuhnya. Oleh karena itu, orang menyebut mereka
si Buta dan si Bungkuk.
Si Buta sangat baik hatinya. Tidak sedikit pun ia curiga kepada temannya, si Bungkuk.
Ia percaya penuh kepada temannya itu, walaupun si Bungkuk sering menipu dirinya.
Kejadian itu selalu berulang setiap mereka menghadiri selamatan. Si Buta selalu duduk
berdampingan dengan si Bungkuk. Pada saat makan, si Buta selalu mengeluh.
“Pemilik rumah ini kikir sekali!” bisiknya kepada si Bungkuk agar jangan didengar
orang lain. “Tak ada secuil pun ikan, kecuali sayur labu.”
Si Bungkuk hanya tersenyum karena keluhan temannya itu akibat ulahnya. Secara
diam-diam ia memotong daging ayam yang cukup besar di piring si Buta dan ditukar
dengan sayur labu. Akibatnya, piring gulai si Buta hanya berisi sayur labu.
Si Bungkuk merasa bahagia bersahabat dengan si Buta. Setiap ada kesempatan, ia
dapat memanfaatkan kebutaan mata temannya untuk kepentingan sendiri. Si Buta yang
tidak mengetahui kelicikan si Bungkuk juga merasa senang bersahabat dengan temannya
itu. Setiap saat si Bungkuk dapat menjadi matanya.
Pada suatu hari, si Bungkuk mengajak si Buta pergi berburu rusa. Tidak jauh dari
kampung mereka ada hutan lebat. Bermacam-macam margasatwa hidup di sana seperti
burung, siamang, binatang melata, dan rusa.
Konon, pada waktu itu belum ada pemburu menggunakan senapan untuk membunuh
hewan buruan. Penduduk yang ingin mendapatkan rusa atau binatang lain biasanya
menggunakan jerat yang disebut jipah (faring). Kadang mereka berburu menggunakan
anjing pelacak dan tombak. Cara ini akan dipakai si Bungkuk dan si Buta untuk berburu.
“Kalau kita dapat membunuh seekor rusa, hasilnya kita bagi dua sama rata,” ujar si
Bungkuk.
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Tentu saja si Buta sangat gembira mendengar hal itu, dan segera menuntun anjing
pelacak yang tajam indra penciumannya, sedangkan si Bungkuk siap dengan tombak di
tangan kanannya. Mereka berdua mengikuti arah yang ditunjukkan anjing pelacak itu.
Rupanya hari itu mereka bernasib baik. Seekor rusa jantan yang cukup besar berhasil
mereka tombak.Tanduknya bercabang-cabang indah dan layak dijadikan hiasan dinding.
Si Bungkuk segera membagi rusa hasil buruan itu menjadi dua bagian. Akan tetapi,
dengan segala kelicikannya, si Buta hanya mendapat tulang-tulang.Daging dan lemak rusa
diambil si Bungkuk.
“Karena daging rusa sudah dibagi, kita masak sendiri sesuai selera kita,” kata si
Bungkuk.
Si Buta menurut saja karena pikirnya memang demikian seharusnya. Padahal dengan
cara itu, si Bungkuk bermaksud agar daging yang dimilikinya jangan secuil pun dimakan
si Buta.

Walaupun si Buta tidak dapat melihat, kemampuannya memasak gulai tidak diragukan
sedikit pun. Terbit air liur si Bungkuk mencium bau masakan si Buta. Si Bungkuk tidak
pandai memasak.
Akhirnya, si Bungkuk dan si Buta menghadapi masakan rusa yang telah mereka
masak dan siap menyantapnya.
“Sedaap!” kata si Bungkuk sambil memasukkan potongan daging yang besar ke dalam
mulutnya. “Nikmat!” kata si Buta sambil mengambil sepotong tulang yang besar dari
piring dan menggigitnya. Si Buta bersungut-sungut karena yang digigit, ternyata tulang
semua.
“Sayang,” katanya, “rusa begitu besar, tetapi tak punya daging! Besok kita berburu
lagi, tetapi rusa itu harus gemuk dan banyak dagingnya.”
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Si Bungkuk tersenyum mendengar perkataan si Buta. Si Buta merasa sayang jika
tulang-tulang rusa yang telah dimasaknya dengan susah payah tidak dimakan. Oleh karena
itu, ia mencoba menggigit tulang itu lagi. Akan tetapi, tulang itu sangat keras sehingga
tetap tidak tergigit.
Hal itu membuat si Buta semakin penasaran. Ia mengerahkan segenap tenaga dan
menggigit tulang itu sekuat-kuatnya hingga bola matanya hendak keluar dari lubang
mata.
lagi.

Tuhan sudah menakdirkan rupanya. Keajaiban pun terjadi. Mata si Buta tidak buta

“Aku bisa melihat!” teriaknya kegirangan. Si Buta menatap sekelilingnya. Ketika ia
melihat tulang-tulang rusa di piringnya dan di piring si Bungkuk daging yang empuk,
bukan main marahnya.
“Sekarang, terbukalah topeng kebusukanmu selama ini!” katanya.
Si Buta memungut tulang rusa paling besar, lalu si Bungkuk dipukul dengan tulang
itu. Jeritan si Bungkuk meminta ampun tidak dihiraukannya sama sekali. Seluruh tubuh
si Bungkuk babak belur. Seperti si Buta, keanehan pun terjadi pada si Bungkuk. Ketika
la bangkit, ternyata punggungnya menjadi lurus seperti orang sehat.“Aku tidak bungkuk
lagi! Aku tidak bungkuk lagi!” teriak si Bungkuk.
Mereka berdua menari sambil berpeluk-pelukan dan bermaaf-maafan. Persahabatan
mereka pun semakin akrab.
Sumber: resourceful-parenting.blogspot.com

2. Teks Cerita Ulang dengan Teks Cerita Pendek
Kedua teks tersebut sama-sama bergenre naratif. Di dalamnya terkandung unsur
rangkaian peristiwa (alur), penokohan, dan latar. Oleh karena itu, kedua jenis teks tersebut
banyak menggunakan konjungsi dan kata depan yang bermakna temporal, seperti kemudian,
lalu, sebelum, akhirnya, sehabis, ketika, semenjak, setelah, sesudah, selagi, seraya, selama,
sehingga, sampai, pada waktu. Di samping itu, banyak pula ditemukan nomina yang juga
bermakna waktu, seperti sekarang, esok, kemarin, pagi hari, siang hari, tahun yang lalu.
Sebagai suatu teks cerita, baik teks cerita ulang maupun teks cerita pendek memerlukan
penggambaran karakteristik tokoh serta tindakan-tindakan yang dilakukannya. Hal itu
berpengaruh pada jenis-jenis kata yang digunakan pada kedua jenis teks tersebut.
a. Untuk menggambarkan karakter tokoh, suatu teks perlu menghadirkan kata-kata sifat,
seperti cantik, tampan, sederhana, pintar, bodoh, malas, rajin, cerdas, putih bersih,
cekatan, sakti mandraguna.
b. Untuk menggambarkan isi hati dan pikiran tokoh, kedua teks tersebut sama-sama
memerlukan kata kerja mental, seperti berpikir, menduga, menafsirkan, memerhatikan,
menata hati, merasa, berkhayal, berfirasat, menolak, menganggap, meradang, bersedih,
berbahagia, berkecil hati, berkeluh kesah.
c. Untuk menceritakan tindakan tokoh, kedua teks itu sama-sama banyak menggunakan kata
kerja material, seperti bertindak, berjalan, menaiki, menjambak, menerjang, mengeksekusi,
menuruni, membelah, menodong, menggigit, meronta.
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Pemakaian kata-kata yang bermakna aktivitas seperti itu pada akhirnya melahirkan
rangkaian peristiwa. Dalam teks cerita pendek, hal itu disebut dengan komplikasi. Kecuali
dalam cerita rakyat, cerita ulang tidak dibentuk oleh rangkaian peristiwa yang berhierarkis,
dari yang kurang penting kepada puncak peristiwa (rising action) sebagaimana yang dikenal
dalam cerita pendek. Rangkaian peristiwa dalam cerita ulang bersifat gradual, sama-sama
pentingnya, terutama dalam teks berbentuk biografi dan cerita ulang prosedur.
Dalam teks cerita ulang, kata ganti orang yang digunakan tertentu, yakni orang ketiga
untuk biografi, cerita rakyat, dan cerita ulang prosedur. Namun, untuk cerpen, kata ganti
yang dimaksud dapat dipilih sesuai dengan sudut pandang (point of view) pengarangnya,
baik itu orang pertama ataupun orang ketiga. Ketika teks cerpen itu menggunakan kata ganti
orang pertama (saya, aku, kami), teks tersebut akan memiliki kemiripan dengan cerita ulang
berbentuk pengalaman pribadi. Akan tetapi, apabila menggunakan orang ketiga, cerita pendek
tersebut akan mirip dengan cerita rakyat dan biografi.
Perbandingan Cerita Ulang dengan Cerita Pendek
Jenis Teks

Aspek
Persamaan

•
•
•
•
•

Perbedaan

•
•

Cerita Ulang
Cerita Pendek
Berbentuk narasi, mengandung alur, tokoh, dan latar
Tersusun secara kronologis.
Banyak menggunakan konjungsi dan keterangan waktu.
Banyak menggunakan kata kerja mental dan material untuk
menceritakan tindakan tokoh.
Banyak menggunakan kata sifat untuk menggambarkan karakteristik
tokoh
Rangkaian peristiwa secara gradual • Rangkaian peristiwa tersusun
(biografi, pengalaman pribadi,
secara hierarkis (rising action)
prosedur), hierarkis (cerita rakyat)
• Dapat menggunakan orang
Selalu menggunakan kata ganti
pertama ataupun orang ketiga
orang ketiga (biografi, cerita rakyat),
orang pertama (pengalaman pribadi)

3. Teks Cerita Ulang dengan Teks Eksplanasi
Cerita ulang termasuk genre narasi. Sementara itu, teks eksplanasi termasuk ke dalam
teks paparan (argumentasi), yang tujuannya memberikan penjelasan tentang berlangsungnya
suatu kejadian dengan disertai alasan-alasan. Dengan demikian, dalam hal ini terdapat
kesamaan dalam hal pola pengembangannya, yakni keduanya cenderung disusun berdasarkan
urutan waktu, yang mungkin pula di dalamnya terdapat hubungan kausalitas.
Berikut contohnya.
Dua kelompok pelajar terlibat tawuran di Jakarta, Rabu (12/12/2012) siang. Kali ini,
kedua kelompok pelajar menjadikan Jalan Garuda, ke arah Taman Mini Indonesia Indah,
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, sebagai arena saling adu senjata.
Andy (32), salah seorang penjual rokok di jalan tersebut, mengatakan, bentrok kedua
kelompok pelajar pecah sekitar pukul 14.00 WIB. Menurut Andy, kelompok yang bertikai
berasal dari dua kelompok pelajar berbeda, yakni SMK Budi Murni dan SMK Pelayaran.
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“Pertamanya anak-anak SMK Budi Murni habis turun dari bus, terus dari arah
belakangnya muncul anak SMK Pelayaran. Sempat nongkrong dulu, tiba-tiba mereka
berantem,” ujarnya saat ditemui Kompas.com di lokasi, Rabu siang.
Andy mengatakan, tak ada penyebab yang jelas atas adu jotos para pelajar. Namun,
aksi saling ledek diduga kuat menjadi pemicu pertikaian. “Biasa pertama kan ledekledekan dulu dari jauh, baru setelah itu berantem,” ujarnya. Menurut pantauannya, kedua
kelompok pelajar yang bertikai melengkapi dirinya dengan berbagai jenis senjata, mulai
dari ikat pinggang dengan kepala besar, balok kayu, hingga senjata tajam jenis celurit.
Pertikaian kedua kelompok itu pun terjadi selama lima menit.
“Lumayan lama sih, habis itu nggak tahu kenapa mereka lari semua.Yang satu ke arah
Jalan Raya Bogor, satunya ke Tamini Square,” katanya.
Andy mengatakan, tidak ada warga ataupun aparat kepolisian yang berjaga-jaga di
lokasi tawuran. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Bogor ke arah Tamini
Square pun sempat tersendat menunggu para generasi penerus bangsa tersebut selesai
tawuran (Kompas).
Teks tersebut menjelaskan proses terjadinya tawuran, secara kronologis, juga penyebabpenyebabnya. Dengan demikian, teks tersebut dapat dikategorikan sebagai teks eksplanasi.
Tampak pula di dalamnya penggunaan konjungsi temporal, yakni selama, setelah itu, hingga.
Terdapat pula konjungsi kausalitas, akibatnya. Dalam hal inilah kesamaan teks tersebut
dengan teks cerita ulang di samping banyaknya penggunaan kata kerja yang menyatakan
suatu peristiwa (action verb), seperti adu jotos, saling ledek, berantem, berjaga-jaga.
Namun, objek bahasan eksplanasi meliputi pula fenomena alam, sosial, budaya, dan
bidang-bidang lainnya. Pelaku atau objeknya pada umumnya berupa benda atau peristiwa
(non-human participation). Hal tersebut tidak seperti halnya teks cerita ulang yang lebih
banyak berfokus pada orang, baik berupa tokoh faktual ataupun imajinatif, yang pengaruhnya
pada struktur kebahasaannya, yakni pada penggunaan kata ganti orang (personal). Dalam
teks eksplanasi, kata ganti orang seperti ia, dia, mereka, dan sejenisnya tidak digunakan
karena fokus penjelasannya lebih banyak pada benda, peristiwa, atau alam.
Aspek
Persamaan •
•
•
•
Perbedaan •
•

Jenis Teks
Teks Cerita Ulang
Teks Eksplanasi
Berpola kronologis, kausalitas.
Menggunakan konjungsi, kata depan bermakna temporal.
Menggunakan konjungsi penyebaban.
Menggunakan kata kerja material (action verb).
Objek orang
• Objek umumnya benda, alam, peristiwa
Menggunakan kata ganti
(non-human participation)
orang (pertama, ketiga)
• Menggunakan kata ganti benda,
peristiwa
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D

Menulis Cerita Ulang

Untuk cerita ulang, kegiatan ini lebih tepat disebut sebagian reproduksi. Kita menggunakan
peristiwa atau kejadian yang sudah ada untuk diceritakan kembali. Hal itu dilakukan karena
peristiwa itu asyik disimak, memberikan kesenangan-kesenangan, di samping banyak pelajaran
yang dapat kita petik. Misalnya, cerita ulang yang berupa cerita rakyat. Darinya kita bisa berbagi
cerita tentang hal-hal menarik yang ada di dalamnya. Cerita rakyat memang tidak hanya berfungsi
sebagai media hiburan, tetapi di dalamnya sarat dengan nilai-nilai keteladanan. Banyak pelajaran
yang dapat kita petik dari sikap atau perilaku para tokohnya. Banyak keteladanan yang dapat kita
petik dari perbuatan para tokohnya di samping tingkah laku buruk yang tidak patut kita contoh.
Oleh karena itu, tidak salah apabila kita berbagi kisah tentang berbagai cerita rakyat. Kita bisa
memperoleh hiburan di samping pelajaran-pelajaran berharga dari keteladanan para tokohnya.
Begitu pun dengan cerita ulang yang berupa biografi ataupun pengalaman pribadi. Di samping
kita dapat memperoleh sejumlah pengetahuan tentang ketokohan serta pengalaman orang lain,
kita pun bisa mendapatkan keteladanan yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.
Itulah petingnya cerita ulang untuk kita sampaikan kembali kepada orang lain, baik dengan lisan
ataupun tertulis. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.
1. Menentukan tokoh, peristiwa, atau jenis cerita rakyat yang menarik bagi pendengar.
Misalnya, cerita yang di dalamnya penuh dengan konflik ataupun alurnya mengejutkan.
Kalau berbentuk pengalaman pribadi atau cerita rakyat dapat pula dipilih cerita-cerita lucu
ataupun yang mengharukan.
2. Mengumpulkan kembali sejumlah informasi ataupun keterangan berkenaan dengan tokoh
ataupun peristiwa yang akan hingga betul-betul menguasainya. Catatlah bagian-bagian yang
dianggap penting. Perhatikan rangkaian peristiwanya secara keseluruhan. Apabila yang akan
diceritakan itu berupa cerita rakyat, ketahui pula perbedaan masing-masing karakter tokohtokohnya. Ketahui berbagai emosi yang ada dalam cerita, seperti sedih, gembira, marah,
kecewa, dan sebagainya. Berdasarkan catatan itulah, cerita tersebut kita mengisahkannya.
Kita harus memahami pula tema, alur, serta watak-watak para tokohnya.
Pemahaman atas karakter dari tokoh-tokoh suatu cerita, juga sangatlah penting. Hal ini
agar dialog serta tingkah laku tokoh-tokohnya itu dapat diekspresikan dengan benar. Jangan
sampai tokoh yang berkarakter keras dan buas, diekspresikan dengan nada bicara yang
lembut. Demikian pula, tokoh yang berwatak cerdik diekspresikan dengan nada dungu. Halhal seperti itu bisa terjadi akibat kita tidak memahami karakter dari tokoh-tokohnya.
3. Sampaikanlah cerita itu dengan suara, lafal, dan intonasi yang jelas. Ciptakanlah penggalanpenggalan cerita yang membuat penasaran pendengar. Ekspresikan dengan mimik atau raut
muka yang sesuai. Kalau perlu, gunakanlah alat-alat untuk mendukung suasana tertentu.
Misalnya, untuk menggambarkan suasana meriah, menggunakan ketukan-ketukan kaleng
atau dengan memukul-mukul ember.
4. Gunakanlah bahasa yang mudah dipahami pendengar. Hindarilah kata-kata yang berbelitbelit, membingungkan. Gunakanlah kata-kata yang jelas dan kalimat yang sederhana. Untuk
menimbulkan kesan yang kuat pada bagian-bagian cerita, sesekali kita perlu melakukan
pengulangan kata ataupun dengan menggunakan sinonimnya.
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Soal-soal Latihan
Pilihlah jawaban yang paling benar!
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1-2)
Ia dikenal sebagai negarawan ataupun tokoh pergerakan nasional pada saat sebelum dan sesudah
Indonesia merdeka. Ia merupakan tokoh Indonesia yang paling sederhana sepanjang masa.
Sepanjang hidupnya Mohammad Natsir dikenal tidak mempunyai pakaian bagus, jasnya pun
banyak tambalan. Dia dikenang sebagai menteri yang tidak mempunyai rumah serta menampik
diberi hadiah mobil. Mohammad Natsir menampik mobil Chevrolet Impala walaupun sebenarnya
di tempat tinggalnya ia cuma mempunyai mobil tua merk De Soto.
1.

Cuplikan tersebut dikategorikan sebagai orietasi karena ….
A. mengenalkan kehidupan umum tokoh
B. menjelaskan awal kehidupan tokoh
C. berisi rangkaian kehidupan tokoh
D. mengisahkan keadaan seseorang
E. menceritakan seorang tokoh dengan jelas

2.

Cerita tentang biografi itu penting dikisahkan kembali karena ….
A. berkaitan dengan tokoh nasional
B. tokoh itu memiliki keteladanan-keteladanan
C. kehidupan sederhana dari seorang tokoh
D. sesuai dengan kepentingan pelajar yang membutuhkan keteladanan
E. sisi positif yang dapat dipelajari dari tokoh itu

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 3-4)
(1) Selama beberapa bulan bersekolah di sana ia kemudian pindah ke Solok dan dititipkan di
rumah saudagar yang bernama Haji Musa. (2) Tak hanya belajar di HIS di Solok pada siang hari,
ia juga belajar pengetahuan agama Islam di Madrasah Diniyah saat malam hari. (3) Ia kemudian
pindah setelah tiga tahun ke HIS di Padang bersama-sama kakaknya. (4) Kemudian tahun 1923,
ia meneruskan pendidikannya di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) lalu kemudian ia
pun bergabung dengan perhimpunan-perhimpunan pemuda seperti Pandu Nationale Islamietische
Pavinderij serta Jong Islamieten Bond. (5) Sesudah lulus dari MULO, ia selanjutnya pindah ke
Bandung untuk belajar di Algemeene Middelbare School (AMS) sampai tamat pada tahun 1930.
3.

Kalimat yang tidak mengunakan konjungsi temporal ditandai dengan nomor ….
A. (1)
D. (4)		
B. (2)
E. (5)		
C. (3)		

4.

Cuplikan di atas merupakan bagian dari cerita ulang yang ditandai oleh hal berikut ….
A. berkenaan dengan orang terkenal
B. menggunakan banyak konjungsi temporal
C. menceritakan suatu peristiwa yang telah terjadi
D. banyak menggunakan urutan waktu
E. menggunakan pola kronologis atau kausalitas
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(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 5-6)
Itulah artikel mengenai biografi Mohammad Natsir yang dikenal sebagai pahlawan bangsa
Indonesia dan juga tokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Semoga biografi ini bisa
bermanfaat dan memberi inspirasi bagi pembaca.
5.

Cuplikan tersebut dapat dikategorikan sebagai reorientasi karena ….
A. berisi cerita akhir dari seseorang
B. merupakan penutup dari suatu biografi
C. berupa penilaian akhir tentang kehidupan tokoh
D. menjelaskan arti dari cerita sebelumnya tentang tokoh terkenal
E. menceritakan ulang kisah seseoang yang telah diceritakan sebelumnya

6.

Kata depan yang menyatakan makna temporal dalam cuplikan tersebut adalah ….
A. dan
D. bagi
B. sebagai
E. juga
C. dalam

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 7-9)
Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakami. Dia dilahirkan pada 145
H (747 M ) di Kota Ahvaz di negeri Persia (Iran sekarang) dengan darah dari ayah Arab dan
ibu Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas merupakan seorang pujangga Arab dan dianggap
sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Abu Nawas juga muncul beberapa kali
dalam kisah Seribu Satu Malam. Ayahnya, Hani al-Hakam, merupakan anggota legiun militer
Marwan II. Sementara itu, ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci
kain wol. Sejak kecil ia sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Bashrah, Irak. Di kota
inilah Abu Nawas belajar berbagai ilmu pengetahuan.
7.

Hal yang tidak diceritakan dalam cuplikan tersebut adalah ....
A. sifat-sifat tokoh
B. latar belakang keluarga tokoh
C. masa kelahiran tokoh
D. profesi tokoh
E. kehebatan tokoh

8.

Konjungsi antarkalimat dijumpai dalam kalimat ….
A. pertama
D. keenam					
B. kedua
E. ketujuh			
C. keempat

9.

Yang dimaksud kata kerja material dalam cuplikan di atas adalah ….
A. merupakan
D. bekerja
B. bernama
E. mencuci		
C. inilah
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(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 10-11)
Dalam Al-Wasith fil Adabil ‘Arabi wa Tarikhihi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair
multivisi, penuh canda, berlidah tajam, pengkhayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan
angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual.
Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah lucu dan tidak lazim.
10. Kata sifat yang digunakan utuk menggambarkan keadaan tokoh adalah ….
A. jarang
D. penuh canda
B. lucu
E. penghayal ulung
C. multivisi
11. Contoh konjungsi penjelasan adalah ….
A. dalam
D. yang
B. namun
E. sebagai
C. dan
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 12-13)
12. Ketika itu Raden Banterang menghunus kerisnya akan menusuk istrinya, tetapi Dewi Surati
saat itu juga menceburkan dirinya ke sungai dan tenggelam. “Banyu wangi, istriku tidak
bersalah!” seru Raden Banterang. Ketika itu memang tercium bau yang harum dari sungai itu.
Cuplikan di atas merupakan bagian dari jenis cerita ....
A. fabel
D. mite
B. legenda
E. dongeng
C. mitos
13. Cuplikan tersebut merupakan bagian dari cerita ulang karena ....
A. menceritakan peristiwa yang berkali-kali
B. bagian cerita yang disampaikan secara turun-temurun
C. memiliki kandungan hikmah yang berguna bagi generasi ke generasi
D. isinya tetap sesuai sepanjang zaman
E. banyak menggunakan konjungsi temporal dan penyebaban
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 14-15)
(1) Ketika Ibu Malin Kundang menyapa anaknya, Malin Kundang tidak mempedulikannya. (2)
Bahkan, ia menghardik dan menendangnya. (3) Sikap seperti itu membuat ibunya tanpa sadar
mengeluarkan kutukan terhadap anaknya. (4) Akhirnya, Malin Kundang berubah menjadi batu.
14. Nilai-nilai kehidupan yang terkandung pada penggalan cerita di atas adalah ....
A. jangan menyakiti hati orang tua
B. surga itu ada di telapak kaki ibu
C. perhatikan keinginan orang tua
D. tak ada ibu yang tidak menyayangi anaknya
E. seringlah memanjatkan doa untuk orang tua
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15. Konjungsi yang menyatakan makna temporal adalah ….
A. ketika
D. terhadap		
B. bahkan
E. menjadi		
C. seperti
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 16-17)
(1) Mertua si Kabayan sangat jengkel kepada menantunya. (2) Setiap hari ia hanya bermalasmalasan. (3) Semua nasihat mertuanya sedikit pun tidak mengubah sikap jeleknya itu. (4) “Dasar
Kabayan si Tebal Muka,” umpat mertuanya.
16. Kata yang bergaris bawah dalam penggalan cerita itu bermakna ....
A. suka melawan
D. malas bekerja
B. tak tahu malu
E. sangat pemalu
C. senang dipuji
17. Kalimat yang menggunakan keterangan waktu ditandai dengan nomor ….
A. (1)
D. (4)
B. (2)
E. (5)
C. (3)
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 18-19)
Dahulu kala peri dan manusia hidup berdampingan dengan rukun. Si Peri berguru pada seorang
pertapa sakti. Selain Peri, guru itu mempunyai murid laki-laki. Murid laki-laki ini selalu iri pada
Peri karena kalah pandai. Namun sang Guru menyayangi kedua muridnya. Dan tidak pernah
membedakan mereka.
18. Tabiat murid laki-laki itu dapat dinyatakan dengan ungkapan ….
A. sempit hati
D. merah hati				
B. kecil hati
E. berhati batu				
C. besar kepala
19. Contoh kata-kata beku dalam cuplikan di atas adalah ….
A. dahulu kala
D. selalu iri
B. peri dan manusia
E. pertapa sakti
C. sang Guru
20. Esoknya, pagi-pagi sekali kedua murid itu telah berada di hutan. Murid laki-laki dengan
ceroboh mencabuti rumput dan tanaman kecil lainnya.Tetapi hasilnya sangat mengecewakan.
Air embun selalu tumpah sebelum dituang ke cawan. Sebaliknya, Peri dengan hati-hati
menyerap embun dengan sehelai kain lunak. Perlahan diperasnya lalu dimasukkan ke cawan.
Hasilnya sangat menggembirakan.Tak lama kemudian cawannya telah penuh. Peri segera
menemui gurunya dan memberikan hasil pekerjaannya
Cuplikan cerita di atas mengandung suatu keteladanan bahwa ....
A. bila pergi ke hutan harus selalu berhati-hati
B. setiap orang harus menghormati tabiat orang lain
C. kehati-hatian dapat membawa hasil yang menggembirakan
D. di dunia ini ada kalanya gembira dan ada kalanya kecewa
E. setiap pekerjaan harus diserahkan kepada atasan apa pun hasilnya
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IX

Eksplanasi Kompleks

A Pengertian Teks Eksplanasi Kompleks
Perhatikanlah teks berikut.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah. Peristiwa tersebut
tidak hanya penting diketahui oleh rakyat Indonesia sendiri, tetapi juga harus diumumkan ke
seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, beberapa saat setelah proklamasi itu dibacakan oleh
Soekarno-Hatta, berbagai usaha dilakukan oleh para pejuang.
Untuk mengumumkannya ke berbagai penjuru dunia, teks Proklamasi berhasil
diselundupkan ke kantor pusat pemerintah Jepang Domei. Para pejuang yang berada di kantor
tersebut di antaranya, Adam Malik, Rinto Alwi, Asa Bafaqih, Marconis Wua, dan P. Lubis. Pada
tanggal 17 Agustus 1945, pukul 18.30 WIB, wartawan Syarifuddin berhasil memasuki gedung
siaran radio Hoso Kanri Kyoku untuk menyampaikan teks Proklamasi. Para pejuang seperti
Yusuf Ronodipura, Bachtiar Lubis, dan Suprapto berhasil menyiarkan berita itu pada pukul
19.00 WIB.
Di samping itu para wartawan juga sangat besar peranannya dalam menyiarkan proklamasi
melalui surat-surat kabar. Peristiwa proklamasi, di antaranya diberitakan melalui surat kabar
Suara Asia yang terbit di Surabaya dan Cahaya yang terbit di Bandung.
Pemerintah RI pun tidak tinggal diam. Segera setelah pengangkatan para gubernur pada
tanggal 2 September 1945, Pemerintah RI menugaskan gubernur-gubernur itu untuk menyiarkan
berita proklamasi di wilayahnya masing-masing.
Dalam waktu singkat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar ke seluruh
Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Seluruh rakyat Indonesia menyambut berita itu penuh
haru. Pekik merdeka bergema di mana-mana.
Pada tanggal 19 September rakyat Jakarta segera mengadakan rapat raksasa di Lapangan
Ikatan Atletik Jakarta (IKADA). Rakyat berdatangan membanjiri lapangan. Mereka membawa
panji-panji merah putih dan spanduk yang bertuliskan tekad mereka untuk mempertahankan
kemerdekaan Indonesia.
Padahal sebelumnya pemerintah Jepang telah melarang penyelenggaraan acara tersebut.
Alasannya mereka merasa bertanggung jawab masalah keamanan di Indonesia sebelum di
laksanakan penyerahan terhadap Sekutu. Tentara Jepang melakukan penjagaan yang sangat ketat di
lapangan Ikada. Namun, masyarakat Jakarta tetap berduyun-duyun memenuhi lapangan.
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Presiden Sukarno beserta rombongan memasuki lapangan. Presiden melakukan pidato dan
bendera Merah Putih pun dikibarkan. Untuk menghindari insiden dengan tentara Jepang, Bung
Karno hanya menyampaikan sedikit pesan kepada rakyat agar tetap percaya kepada pimpinan.
Masyarakat, kembali ke tempat mereka masing-masing dengan tertib dan tenang.
Teks di atas terdiri atas paragraf-paragraf yang memaparkan rangkaian peristiwa setelah
proklamasi kemerdekaan RI. Mula-mula disajikan pernyataan umum tentang pentingnya
penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Pernyataan
itu kemudian diikuti oleh peristiwa-peristiwa lain sebagai konsekuensi dari pernyataan umum
tersebut, yakni sebagai berikut.
1. Teks Proklamasi berhasil diselundupkan ke kantor pusat pemerintah Jepang Domei.
2. Para wartawan menyiarkan proklamasi melalui surat-surat kabar.
3. Pemerintah RI menugaskan gubernur-gubernur itu untuk menyiarkan berita proklamasi di
wilayahnya masing-masing.
4. Rakyat Jakarta segera mengadakan rapat raksasa di Lapangan Ikatan Atletik Jakarta
(IKADA)
Peristiwa-peristiwa itu disusun secara kronologis ataupun menurut urutan waktu. Mungkin
pula peristiwa-peristiwa itu disusun secara kausalitas (hubungan sebab akibat). Hal itu digunakan
pula, misalnya, dalam menjelaskan proses terjadinya banjir, yang dimulai dengan turunnya hujan
lebat, saluran air yang tersumbat, hingga tergenangnya rumah-rumah. Hubungan sebab akibat
juga dapat ditemukan dalam teks eksplanasi yang menjelaskan proses kenaikan harga pangan,
misalnya, diawali dengan lonjakan harga minyak di pasar dunia, kemudian berimbas ke pasar
dalam negeri, yang diikuti oleh kenaikan barang-barang lainnya.
Teks semacam itulah yang dinamakan dengan teks eksplanasi kompleks, yakni teks yang
menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu (secara lengkap). Adapun
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), eksplanasi berarti ‘penjelasan’ atau ‘paparan’.
Namun, dalam kaitannya dengan genre teks, eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu
proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses, atau perkembangan suatu fenomena, mungkin
berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Dalam hal ini teks eksplanasi (kompleks) dapat
disamakan dengan teks narasi prosedural, yakni teks yang menceritakan prosedur atau proses
terjadinya sesuatu. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar
belakang terjadi sesuatu secara jelas dan logis.Teks ekplanasi menggunakan banyak fakta ataupun
mengandung pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas). Hanya
saja sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta yang menurut penulisnya
memiliki hubungan kausalitas dan bukan pendapat penulis itu sendiri.

B

Fungsi, Struktur, dan Kaidah Teks Eksplanasi Kompleks

1. Fungsi Teks Ekplanasi Kompleks
Teks eksplanasi kompleks termasuk ke dalam genre faktual. Di dalamnya dijumpai
sejumlah fakta yang dapat memperluas wawasan, pengetahuan, dan keyakinan para pembaca
ataupun pendengarnya. Karena objek pembahasannya mencakup bidang tertentu, di dalam
teks eksplanasi akan dijumpai kata-kata teknis ataupun peristilahan yang terkait dengan
bidang yang dibahasnya itu.
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Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik, istilah-istilah itu pun harus kita ketahui
maknanya secara lebih jelas.
Perhatikanlah cuplikan teks berikut.
Oparin berpendapat bahwa organisme yang pertama adalah heterotrof yang makan dari
molekul-molekul organik yang menjadi cikal bakalnya. Akan tetapi, cara hidup heterotrof
tidak dapat berlanjut tanpa batas, karena lama kelamaan molekul-molekul organik akan
habis. Jika kehidupan tidak berhenti maka organisme heterotrof akan berevolusi menjadi
organisme autotrof yang mampu mensintesis molekul-molekul organik yang baru dari
substansi anorganik yang terdapat di alam sekitarnya.
Organisme autotrof memerlukan jumlah energi yang banyak sekali, dan energinya
mungkin berasal dari matahari. Organisme autotrof mambuat makanannya melalui
fotosintesis. Organisme autotrof yang pertama mungkin bakteri kemoautotrof yang serupa
dengan bakteri penghasil metana yang hidup sekarang. Organisme ini menyediakan semua
keperluan metabolismenya dari hidrogen dan karbon dioksida, gas yang mungkin sangat
banyak di atmosfer bumi primitif. Hidrogen dan karbon dioksida menyediakan energi dan
materi untuk pertumbuhannya.
Semakin berkembangnya organisme autotrof mendorong munculnya organisme yang
menggunakan zat organik yang disintesis, baik melalui simbiosis maupun hidup bebas di
alam. Organisme yang menggunakan zat organik yang disintesis oleh organisme autotrof
disebut organisme heterotrof sekunder. Organisme inilah yang berkembang hingga
sekarang.
Tampak pada contoh di atas bahwa istilah-istilah itu hampir selalu muncul pada setiap
kalimatnya. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut.
1. atmosfer
11. metana
2. autotrof
12. molekul organik
3. bakteri kemoautotrof
13. organisme
4. bumi primitif
14. simbiosis
5. fotosintesis
15. sintesis
6. heterotrof
16. substansi anorganik
7. heterotrof sekunder
17. zat organik
8. hidrogen
9. karbon dioksida
10. metabolisme
Istilah-istilah seperti itu muncul karena tema teks berkaitan dengan ilmu hayat. Hal itu
akan lain lagi apabila teksnya bertema agama, sosial, budaya, ataupun hukum. Istilah-istilah
itu akan menyesuaikan dengan temanya dan memiliki makna yang juga terkait dengan bidang
yang dibahas.
Pemaknaan terhadap istilah-istilah seperti itu memerlukan bantuan kamus istilah; bukan
lagi kamus umum. Dengan demikian, pemahamannya pun akan lebih tepat, sesuai dengan
bidang masing-masing.
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Berikut contoh pemaknaan terhadap teks di atas.
a. Teks tersebut menjelaskan pendapat-pendapat Oparin tentang tahap-tahap evolusi suatu
organisme….
b. Teks tersebut menguraikan tahap-tahap evolusi organisme menurut pendapat Oparin,
yakni….
Kedua kalimat di atas merupakan contoh pemaknaan atau hasil interpretasi terhadap
suatu teks eksplanasi. Karena teks eksplanasi itu merupakan jenis teks yang menjelaskan
suatu proses, kata kunci yang tepat dalam menyampaikan hasil pemaknaan tersebut adalah
menjelaskan, menguraikan tahap-tahap, memerinci urutan, memaparkan proses. Dari teks
semacam itu, seseorang mendapat pemahaman mengenai tahapan, urutan, ataupun proses
terjadinya suatu peristiwa dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

2. Struktur Teks Eksplanasi Kompleks
Karena di dalamnya ada fenomena dan penjelasan proses kejadiannya secara sistematis,
struktur teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian berikut.
a. Identifikasi fenomena (phenomenon identification), mengidentifikasi sesuatu yang akan
diterangkan.
b. Penggambaran rangkaian kejadian (explanation sequence), memerinci proses kejadian
yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana
atau mengapa.
1) Rincian yang berpola atas pertanyaan “bagaimana” akan melahirkan uraian yang
tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini fase-fase kejadiannya
disusun berdasarkan urutan waktu.
2) Rincian yang berpola atas pertanyaan “mengapa” akan melahirkan uraian yang
tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan
hubungan sebab akibat.
c. Ulasan (review), berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang
dipaparkan sebelumnya.
Identifikasi
Fenomena

Latar belakang
kejadian

Kronologis

Struktur Teks
Eksplanasi

Proses
Kejadian
Penyebab

Ulasan

Struktur teks eksplanasi
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Mengomentari
konsekuensi

Berikut model gambaran tentang struktur teks ekplanasi.
Teks I
Teks

Bagian-bagian

Penjelasan

Sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Identifikasi
Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung fenomena
beban ekonomi dan keuangan. Sebagai akibat
ketentuan-ketentuan hasil KMB (Konferensi
Meja Bundar), Indonesia harus menanggung
beban utang luar negeri dan dalam negeri.
Padahal struktur ekonomi Indonesia pada waktu
itu masih tergantung kepada beberapa jenis
perkebunan. Situasi politik yang tidak stabil
semakin meningkatkan pengeluaran negara.
Akibatnya anggaran pemerintah menjadi defisit.

Fenomena beban
ekonomi dan
keuangan Indonesia
setelah merdeka
(pasca-KMB)

Sesudah pengakuan kedaulatan pada Rangkaian
tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia kejadian
menanggung beban ekonomi dan keuangan.
Sebagai akibat ketentuan-ketentuan hasil KMB
(Konferensi Meja Bundar), Indonesia harus
menanggung beban utang luar negeri dan dalam
negeri. Padahal struktur ekonomi Indonesia
pada waktu itu masih tergantung kepada
beberapa jenis perkebunan. Situasi politik yang
tidak stabil semakin meningkatkan pengeluaran
negara. Akibatnya anggaran pemerintah menjadi
defisit.
Kabinet Sukiman berusaha untuk mengatasi
krisis tersebut. Salah satunya adalah dengan
melakukan nasionalisasi terhadap De Javasche
Bank. Bank ini sebelumnya milik Belanda,
yang kemudian dinasionalisasi menjadi milik RI
dengan nama Bank Indonesia.
Usaha lainnya pada waktu itu adalah
dengan menerapkan sistem ekonomi Gerakan
Benteng. Sistem ini merupakan gagasan dari Dr.
Soemitro Djojohadikoesoemo. Ia berpendapat
bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada
hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru.
Adapun yang perlu dilakukan adalah mengubah
susunan ekonomi dari ekonomi kolonial ke
sistem ekonomi nasional.

Proses penyelesaian
masalah ekonomi
dan keuangan
Indonesia setelah
kemerdekaan secara
kronologis/gradual
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Soemitro mencoba mempraktikkan gagas
annya itu pada sektor perdagangan. Ia berpen
dapat bahwa jiwa pengusaha harus secepat
mungkin ditumbuhkan pada bangsa Indonesia.
Para pengusaha yang pada umumnya bermodal
lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi
membangun ekonomi nasional. Pemerintah
hendaknya membantu dan membimbing
para pengusaha. Jika usaha ini berhasil, para
pengusaha bangsa Indonesia secara bertahap
akan dapat berkembang maju sehingga tujuan
mengubah struktur ekonomi kolonial di bidang
perdagangan akan tercapai.
Ketika menjadi menteri perdagangan pada
masa Kabinet Natsir, Soemitro menuangkan
gagasannya dengan sebutan Program Benteng.
Selama tiga tahun sekitar 700 pengusaha bangsa
Indonesia yang mendapat kredit bantuan dari
program ini. Bantuan kredit ini ternyata tidak
efektif sehingga program pemerintah tidak
berhasil. Kegagalan ini menjadi salah satu
sumber meningkatnya defisit negara.
Pemerintah juga kemudian menempuh ke
bijaksanaan industrialisasi, yang dikenal sebagai
Rencana Soemitro. Sasaran rencana Soemitro
ditekankan terutama pada pembangunan industri
dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen,
pemintalan, karung, percetakan, dan lain-lain.
Kebijaksanaan Kabinet Natsir ini diikuti pula
dengan usaha peningkatan produksi pangan,
perbaikan prasarana, dan penanaman modal
asing.
Pada tahun 1952 Menteri Keuangan
Jusuf Wibisono, pada masa Kabinet Sukiman,
masih memberikan perhatiannya kepada para
pengusaha dan pedagang nasional golongan
ekonomi lemah. Sesuai dengan Program
Benteng, kepada mereka masih diberikan
bantuan pinjaman uang. Dengan memberikan
bantuan tersebut diharapkan para pengusaha
yang merupakan produsen dapat menghemat
devisa dengan mengurangi volume impor.
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Langkah pemerintah lainnya adalah
mengharuskan perusahaan asing melatih dan
memberikan tanggung jawab kepada tenagatenaga Indonesia untuk menduduki jabatan staf,
mendirikan perusahaan-perusahaan negara,
menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha
swasta nasional serta memberikan perlindungan
agar mampu bersaing dengan perusahaanperusahaan asing.
-

Ulasan

-

Teks berjudul “Kondisi Ekonomi Indonesia Pasca-KMB” di atas dibentuk oleh dua bagian,
yakni (1) identifikasi fenomena dan (2) penjelasan tentang tahap-tahap penyelesaiannya yang
disusun secara kronologis dan gradual, setahap demi setahap. Namun, dalam teks tersebut
tidak dijumpai ulasan ataupun evaluasi penulis atas rangkaian kejadian yang dipaparkan
sebelumnya.

3. Kaidah Teks Eksplanasi Kompleks
Fitur kebahasaan yang menandai teks eksplanasi tidak jauh berbeda dengan fitur
ataupun kaidah kebahasaan yang lazim ditemukan dalam teks prosedur, terutama dalam hal
penggunaan kata keterangan waktu dan konjungsinya. Teks eksplanasi seperti yang tampak
pada beberapa contohnya di atas adalah banyaknya menggunakan kata penunjuk keterangan
waktu dan dengan keterangan bermakna cara.
a. Penunjuk keterangan waktu, misalnya beberapa saat, setelah, segera setelah, pada
tanggal, sebelumnya. Di samping itu, kata penunjuk keterangan yang mungkin digunakan
adalah selagi, ketika, ketika itu, pada masa lalu, bertahun-tahun, selama, dalam masa
sekarang.
b. Penunjuk keterangan cara, misalnya, sangat ketat, dengan tertib dan tenang, penuh haru,
melalui surat kabar, sedikit demi sedikit, sebaik-baiknya, dengan jalan yang benar.
Teks eksplanasi kompleks dapat pula ditandai oleh penggunaan konjungsi atau kata
penghubung yang bermakna kronologis, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya.
Apabila teks itu disusun secara kausalitas, konjungsi yang digunakan, antara lain, sebab,
karena, oleh sebab itu.
Adapun berkenaan dengan kata ganti yang digunakannya, teks eksplanasi langsung
merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskannya, yang bukan berupa persona. Kata ganti
yang digunakan untuk fenomenanya itu berupa kata unjuk itu, ini, tersebut dan bukan kata
ganti orang, seperti ia, dia, mereka.
Perhatikanlah pula teks berikut.
Teks II
Perkembangan bentuk tubuh manusia pada dasarnya sama dengan perkembangan
pada hewan. Pada usia dua minggu, embrio manusia merupakan sebuah cakram pipih.
Perubahan gastrula dimulai dari bentuk pipih yang kemudian menjadi embrio. Proses
perubahan tersebut terjadi dalam tiga proses, yaitu:
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a.

pertumbuhan cakram embrio yang lebih cepat daripada pertumbuhan jaringan
sekitarnya,
b. cakram embrio melipat ke bawah terutama ujung depan dan belakang, dan
c. pembentukan dinding tubuh ventral untuk menjadi calon tali pusat dan untuk
memisahkan embrio dari bagian-bagian lainnya.
Bersamaan dengan itu tubuh mulai terbagi atas kepala dan badan. Anggota badan
seperti gelang dada dan gelang pinggul, juga mulai terlihat.
Pada dua bulan terakhir dari masa pertumbuhan, embrio sudah kelihatan seperti
manusia. Bagian muka, seperti mata, telinga, dan hidung mulai terbentuk. Tangan dan
kaki juga mulai terlihat. Jari-jari kaki dan tangan, sudah mulai nyata. Pada bulan ketiga,
bentuk manusia telah terwujud. Pada tahap ini embrio disebut fetus.
Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima
rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul.
Setelah tujuh bulan, fetus mirip kulit orangtua dengan kulit merah berkeriput. Selama
bulan kedelapan dan kesembilan, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan
menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat. Kuku keluar pada ujungujung jari. Rambut asli rontok dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan.
Teks di atas menjelaskan proses perkembangan tubuh manusia, mulai dari embiro sampai
pada bentuk utuh manusia. Teks itu terdiri atas peristiwa-peristiwa yang bersifat kronologis,
mengikuti urutan waktu. Oleh karena itu, di dalam teks tersebut banyak ditemukan fungsi
kalimat yang berupa keterangan waktu, antara lain, sebagai berikut.
a. Pada usia dua minggu, embrio manusia merupakan sebuah cakram pipih.
b. Bersamaan dengan itu tubuh mulai terbagi atas kepala dan badan.
c. Pada dua bulan terakhir dari masa pertumbuhan, embrio sudah kelihatan seperti
manusia.
d. Pada bulan ketiga, bentuk manusia telah terwujud.
e. Pada tahap ini embrio disebut fetus.
f. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia.
g. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul.
h. Setelah tujuh bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput.
i. Selama bulan kedelapan dan kesembilan, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga
perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit.
Fungsi-fungsi keterangan tersebut diperkuat pula oleh penggunaan konjungsi dan jenis
kata lainnya yang juga bermakna temporal, seperti kemudian, mulai, sudah.
Karena objek yang dijelaskannya itu berupa fenomena, tidak berbentuk persona (nonhuman participation), dalam teks eksplanasi itu pun banyak ditemukan kata kerja pasif.
Hal itu seperti kata-kata berikut: terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun,
dilahirkan.
Sejumlah pertanyaan juga dapat kita ajukan untuk lebih mengenali struktur dan kaidah
suatu teks eksplanasi kompleks. Berikut contoh-contoh pertanyaan itu.
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Aspek
1. Struktur

2.

Kaidah

a.

b.
c.

Pertanyaan
Peristiwa apakah yang dibahas teks itu?
1) Bagaimana urutan peristiwanya?
2) Menjelaskan hubungan apakah urutan peristiwanya itu.
Keterangan cara/waktu apa saja yang digunakannya?
Konjungsi kronologis/kausalitas apa saja yang digunakan teks
tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita gunakan untuk mengenali struktur dan kaidah
teks seperti di bawah ini.
Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran sel atau organisme. Pertumbuhan ini
bersifat terukur (kuantitatif). Pertumbuhan bersifat irreversibel, yakni sebagai perubahan
yang tidak kembali ke bentuk semula. Hal ini disebabkan oleh adanya pertambahan substansi
dan kenaikan volume sel di samping perubahan bentuknya itu sendiri. Pertumbuhan tidak
sekadar pertambahan bobot dan volumenya. Pertumbuhan berarti juga perdiferensiasian,
perkembangan, dan pembentukan diri dengan berbagai sel, jaringan, dan organ.

Pertumbuhan pada Kacang Tanah

Pertumbuhan dimulai dari kecambah. Struktur awal yang muncul berupa radikula
atau akar primer. Hal ini menunjukkan bahwa yang pertama kali dibutuhkan kecambah
adalah air dan kebutuhan untuk melekat pada tanah. Akar primer akan tumbuh secara
lateral, membentuk akar sekunder, dan selanjutnya tumbuhlah cabang-cabang menjadi
suatu sistem akar.
Pembentukan tajuk merupakan pertumbuhan selanjutnya.Tajuk terdiri atas batang
dengan daun-daunnya.Tajuk berkembang dari plumula atau kuncup pertama. Plumula
terdiri atas batang (epikotil), satu atau dua calon daun (primordia daun), dan meristem
apikal. Sumbu embrio tumbuh memanjang berdiferensiasi menjadi buku-buku dan ruasruas. Lambat laun primiordia kuncup akan dibentuk di ketiak-ketiak daun.

Eksplanasi Kompleks

185

Pertanyaan
Peristiwa apakah yang dibahas teks
itu?
Bagaimana urutan peristiwanya?

1.
2.
3.

Jawaban
Peristiwa pertumbuhan pada kecambah.

Menjelaskan hubungan apakah urutan
peristiwanya itu?
Keterangan cara/waktu apa saja yang
digunakannya?
Konjungsi kronologis/kausalitas apa
saja yang digunakan teks tersebut?

4.
5.

Pembentukan kecambah.
Pembentukan tajuk.
Menyatakan hubungan kronologis.
Lambat laun, dengan daun-daunnya, secara
lateral.
Selanjutnya.

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut, pemahaman kita terhadap struktur dan kaidah
teks di atas adalah sebagai berikut.
Teks tersebut tergolong ke dalam jenis eksplanasi. Hal itu tampak pada struktur dan
kaidahnya. Teks tersebut membahas tentang proses pertumbuhan pada kacang tanah, yang
dimulai dari pembentukan kecambah. Kemudian, dilanjutkan dengan pembentukan tajuk.
Bahwa teks itu tergolong ke dalam jenis eksplanasi juga tampak pada kaidahnya.
Teks tersebut banyak menggunakan keterangan cara, yakni dengan daun-daunnya, secara
lateral. Ada pula keterangan waktu dalam teks itu, yakni lambat laun; serta konjungsi
yang bersifat kronologis, yakni selanjutnya.

C

Perbandingan Teks Eksplanasi Kompleks

1. Teks Eksplanasi dengan Teks Eksplanasi Lainnya
Perhatikan kembali teks tentang ekonomi Indonesia pasca-KMB (Teks I) dan proses
pertumbuhan embrio manusia (Teks II). Pada kedua teks tersebut dijumpai persamaanpersaman di samping perbedaan-perbedaannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kembali
teks I dan teks II di atas.
Teks
1.
I

2.
3.
4.

II

Persamaan
Menjelaskan proses
terjadinya suatu
peristiwa (fenomena).
Banyak mengguna
kan fungsi keterangan
waktu.
Banyak menggunakan
kata kerja pasif.
Tidak memiliki unsur
komentar (review).

1.
2.

3.
1.
2.
3.
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Perbedaan
Peristiwa sejarah suatu bangsa.
Banyak menggunakan istilah-istilah
ketatanegaraan, seperti kedaualatan, utang
luar negeri, struktur ekonomi, situasi politik,
nasionalisasi, defisit ekspor.
Lebih banyak menggunakan konjungsi
kausalitas.
Peristiwa perkembangan embiro manusia.
Banyak menggunakan istilah-istilah biologi,
seperti embrio, gastrula, dinding tubuh, kepala,
badan, fetus, lemak.
Lebih banyak menggunakan konjungsi
kronologis.

Perbandingan itu didasarkan pada struktur dan kaidah-kaidah yang ada pada kedua teks.
Dari aspek-aspek tersebut ternyata antar-teks eksplanasi memiliki perbedaan di samping
persamaan-persamaannya. Perbedaan itu terutama tampak pada fenomena atau tema yang
diceritakan. Hal itu berpengaruh pula pada perbedaan struktur kalimat dan pilihan kata yang
digunakan masing-masing teks.Teks yang bertema sejarah atau ketatanegaraan memunculkan
istilah-istilah tata negara, sedangkan teks yang bertema perkembangan embrio memunculkan
istilah-istilah biologi. Pilihan kata dan struktur kalimat dalam teks eksplanasi juga dipengaruhi
oleh pola pengembangan teks itu sendiri secara keseluruhan. Teks yang berpola hubungan
sebab akibat banyak menggunakan konjungsi kausalitas (Teks I), sedangkan teks yang
berpola kronologis lebih banyak menggunakan konjungsi temporal dan kalimat-kalimat yang
menggunakan fungsi keterangan waktu (Teks II).
Bagaimana halnya dengan perbandingan kedua teks di bawah ini?
Teks I
Dengan keluarnya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka berakhirlah masa penerapan
demokrasi liberal di Indonesia. Sistem demokrasi tersebut kemudian berganti dengan
penerapan demokrasi terpimpin.
Demokrasi terpimpin pada mulanya berarti demokrasi yang dipimpin oleh hikmah
kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan, sebagaimana yang dimaksud dalam
Pancasila sila ke-4. Akan tetapi dalam kenyataannya Presiden Soekarno menafsirkan kata
terpimpin itu dengan pimpinan oleh presiden sendiri selaku Pemimpin Besar Revolusi.
Dengan demikian, demokrasi terpimpin menjadi demokrasi yang dipimpin oleh Presiden
Soekarno.
Pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno berpidato sebagai pernyataan politik
pemerintahannya. Pidato itu dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia
(Manipol). Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), menetapkan Manipol
menjadi Haluan Negara Republik Indonesia. Kabinet Djuanda yang berkuasa pada saat
itu, dibubarkan dan diganti dengan kabinet kerja. Program kerja kabinetnya meliputi
keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan peningkatan sandang pangan.
Agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia berasal dari India. Agama
budaya India tersebut disebarkan oleh kaum Brahmana. Hal ini dibuktikan oleh beberapa
kebiasaan kaum Brahmana yang berkembang di Indonesia. Kebiasaan-kebiasaan yang
dimaksud, antara lain:
1) prasasti-prasasti,
2) upacara-upacara keagamaan.
Masuknya pengaruh India ke Indonesia diketahui sejak abad ke-4 Masehi, yaitu
dengan ditemukannya tulisan (prasasti) di Kalimantan Timur. Prasasti-prasasti itu
ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan huruf Palawa. Tradisi tulis-menulis itu tentunya
membutuhkan pengetahuan tinggi dan pada waktu itu kebiasaan tersebut hanya dikuasai
oleh kaum Brahmana. Kaum Brahmana merupakan kasta atau golongan yang tertinggi di
kalangan orang-orang Hindu.
Selain tradisi tulis-menulis, dalam kaum Brahmana berkembang pula kebiasaan
upacara-upacara penyucian. Upacara disebut dengan pratyastoma. Kebiasaan atau tradisi itu
kemudian dipergunakan oleh raja-raja di Indonesia untuk mengesahkan dan mengukuhkan
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kedudukannya sebagai raja. Kaum Brahmana ketika itu tinggal di keraton. Mereka
bertindak sebagai penasihat raja. Karena itulah, tidak aneh apabila unsur-unsur agama
Hindu atau Buddha berkembang kuat di kalangan istana. Bersamaan dengan itu, muncul
pula kaum Brahmana baru di kalangan bangsa Indonesia. Mereka tidak sedikit yang pergi
berziarah ke tempat-tempat suci di India. Di sana mereka pun memperdalam pengetahuan
keagamaan, seni, dan sastra Indonesia. Untuk kemudian pengetahuan-pengetahuan tersebut
disebarkan kembali kepada masyarakat di Indonesia.
Teks II
Penyalahgunaan zat adiktif pemakaian yang bukan untuk tujuan pengobatan atau
yang digunakan tanpa mengikuti aturan atau pengawasan dokter. Penggunaannya yang
berkali-kali ataupun berlebihan bisa menyebabkan ketagihan atau ketergantungan, baik
secara fisik/jasmani, maupun mental-emosional, dan fungsi sosial.
NAPZA memiliki sifat utama sebagai berikut.
1) Keinginan yang tak tertahankan terhadap zat yang dimaksud (sugesti)
2) Kecenderungan untuk menambah dosis (toleransi)
3) Ketergantungan secara psikis (gelisah, emosional)
4) Ketergantungan secara fisik (gejala putus zat, sakaw)
Penggunaan yang dimulai dengan coba-coba kemudian menjadi ketergantungan
(adiksi) baik fisik (bila tidak dipenuhi timbul rasa sakit) maupun psikis (rasa rindu yang
dalam untuk menggunakannya) mengakibatkan overdosis dan terjadinya gejala putus
obat pada penghentian penggunaan. Terjadinya ketergantungan melalui proses, pada
awalnya menggunakan kembali untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Karena untuk
mendapatkan hal tersebut seorang pemakai setiap kali harus meningkatkan dosisnya
(sifat toleransi dari zat) akhirnya akan terjadi gejala overdosis yang tergantung jenis
zatnya, dapat menyebabkan penekanan seluruh fungsi tubuh atau malah peningkatan
fungsi atau sistem tubuh bahkan dapat menimbulkan kematian. Sampai pada saat tertentu
ketergantungan ini menyebabkan seseorang tak kuasa menghentikan penggunaannya,
karena apabila dihentikan akan timbul gejala putus obat berupa nyeri seluruh tubuh
yang tak tertanggungkan disertai gejala lainnya; sering disebut oleh orang awam dengan
sakaw.
Pengaruh dari pemakaian NAPZA sangat berbeda untuk setiap orang. Hal tersebut
tergantung pada berapa banyak yang ia gunakan, cara pemakaian, kondisi badan, serta faktor
lainnya. Adapun pengaruh jangka pendek yang ditimbulkannya adalah sebagai berikut.
a. Kenikmatan sesaat
Menghilangkan stres, perasaan gembira terus, dan rasa bebas.
b. Menghilangkan rasa sakit
NAPZA dapat menghilangkan rasa sakit, lapar, atau keinginan bercinta.
c. Penurunan fungsi tubuh
Sulit bernapas, tekanan darah dan jantung menjadi lemah, pupil mata mengecil.
d. Mengantuk
Jika dosis meningkat, pemakai merasa hangat, berat, dan mengantuk.
e. Mabuk
Dosis yang tinggi menyebabkan mengantuk dan muntah.

188

JENIS-JENIS TEKS

f.

Kematian
Dosis yang berlebihan dapat menyebabkan kematian. Bernapas menjadi lemah,
suhu tubuh turun, dan denyut jantung menjadi tidak teratur. Ketika napas menjadi
lemah akan menghentikan fungsi alat-alat tubuh sehingga kematian pun terjadilah.

2. Teks Eksplanasi dan Jenis Teks yang Lain
Persamaan dan perbedaan itu dijumpai pula apabila teks eksplanasi dibandingkan dengan
jenis teks lainnya.
a. Dengan teks prosedur kompleks, kedua teks itu sama-sama banyak menggunakan fungsi
keterangan penunjuk waktu dan cara. Kedua teks itu pun sering menggunakan konjungsi
bermakna kronologis, seperti kemudian, lalu, akhirnya. Perbedaannya teks prosedur
kompleks banyak menggunakan kata kerja imperatif (kalimat perintah) dan bersifat
persuasif, sedangkan teks eksplanasi menggunakan pernyataan-pernyataan informatif.
b. Dengan teks eksposisi, kedua teks sama-sama tergolong genre faktual. Bedanya, teks
eksplanasi lebih banyak menggunakan fakta-fakta, sedangkan eksposisi lebih banyak
menggunakan pendapat atau argumentasi berdasarkan sudut pandang penulisnya.
Eksplanasi cenderung berfokus pada dua jenis pola pengembangan, yakni kronologis
dan kausalitas, sedangkan teks eksposisi bisa lebih kompleks lagi polanya. Di samping
dengan kronologis dan kausalitas, teks eksposisi dapat disusun dengan pola komparatif,
umum khusus, spasial, ilustratif, definisi, dan pola-pola lainnya.
c. Dengan teks cerpen, keduanya sama-sama disajikan dalam pola kronologis yang mungkin
dipadukan dengan pola kausalitas. Objek pengembangan dalam teks eksplanasi pada
umumnya berupa fenomena alam, sosial, atau budaya yang bersifat faktual. Sementara
itu, objek dalam cerpen berupa orang (imajinatif). Khususnya, dalam teks eksplanasi
yang bertema kesejarahan, mungkin pula terkandung unsur penokohan, latar, dan alur
sebagaimana yang lazim dijumpai dalam teks cerpen. Hanya saja untuk kata ganti orang
dalam cerpen terdapat pilihan, bisa menggunakan orang pertama ataupun orang ketiga.
Adapun dalam teks eksplanasi bertema sejarah selalu menggunakan orang ketiga. Hal
ini karena teks ekplanasi yang berupa sejarah selalu bercerita tentang orang lain, pelaku
orang ketiga tunggal atau jamak.
Berikut contohnya.
Kerajaan Mataram Kuno
Berdasarkan Prasasti Gunung Wukir, Magelang, diketahui bahwa di Jawa Tengah telah
ada sebuah kerajaan yang bernama Mataram. Prasasti ini bertahun 732 Masehi. Ditulis
dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Sanjaya dan
sebelumnya ialah Raja Sanna. Sanjaya adalah keponakan Raja Sanna. Pulau Jawa sendiri
pada waktu itu bernama Jawadwipa.
Raja Sanjaya merupakan seorang ahli kitab-kitab suci. Raja Sanjaya beragama Siwa
(Hindu). Dalam Prasasti Kedu, ia digelari Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Raja-raja
Jawa Tengah sampai abad ke-10 adalah keturunan dari Raja Sanjaya.
Keterangan-keterangan lain, terdapat dalam kitab Carita Parahyangan. Dalam kitab
ini dikenal juga tokoh Sanna dan Sanjaya. Diceritakan di dalamnya bahwa Raja Sanna
dikalahkan oleh Raja Purbasora dari Kerajaan Galuh. Raja Sanna menyingkir ke daerah
Gunung Merapi. Penggantinya, Raja Sanjaya, berhasil merebut kembali kerajaannya.
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Dalam Prasasti Kalahan, bertahun 778 Masehi, disebutkan bahwa para pendeta Buddha
mohon izin kepada Raja Tejahpumapana Panangkarana untuk mendirikan candi sebagai
persembahan untuk Dewi Tara. Candi tersebut kemudian dikenal dengan Candi Kalasan.
Panangkarana memerintah sesudah Raja Sanjaya. Pada zaman pemerintahannya,
agama Buddha sudah mulai berkembang di Jawa Tengah, berdampingan dengan agama
Hindu.
Keturunan Raja Panangkarana sendiri ada yang beragama Hindu dan ada pula yang
beragama Buddha. Yang beragama Buddha berkuasa di Jawa Tengah bagian selatan.
Adapun raja-raja yang beragama Hindu berkuasa di daerah Pegunungan Dieng.
Raja-raja yang beragama Buddha mendirikan candi-candi megah, seperti Candi Sari,
Pawon, Mendut, dan Borobudur. Candi Borobudur sebagai candi Buddha yang terbesar
didirikan pada tahun 859 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Raja Samaratungga.
Raja yang beragama Hindu juga mendirikan bangunan suci. Mereka mendirikan
bangunan di daerah Pegunungan Dieng. Bangunan suci ini antara lain Candi Bima dan
Candi Arjuna. Meskipun raja-raja Mataram itu agamanya berlainan, kedua pihak sering
mengadakan kerja sama dalam pembangunan terutama bangunan suci. Candi Kalasan
dan Candi Ngawen merupakan candi untuk agama Buddha, namun dalam pembuatannya
dibantu oleh raja yang beragama Hindu.
Sesudah Raja Samaratungga wafat, terjadilah perebutan kekuasaan. Rakai Pikatan
dengan Balaputra saling berebut kekuasaan. Rakai Pikatan berhasil merebut kekuasaan
dan mengusir Balaputra. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, wilayah Mataram
meliputi hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rakai Pikatan berhasil mendirikan
bangunan-bangunan suci, baik candi untuk umat Hindu ataupun Buddha. Candi-candi
yang dimaksud, antara lain, Candi Plaosan dan Loro Jonggrang.
Rakai Pikatan digantikan Rakai Kayuwangi. Rakai Kayuwangi memerintah tahun 856866. Ia beragama Siwa (Hindu). Setelah itu, ia digantikan oleh Rakai Waruhumalang, yang
kemudian digantikan oleh Raja Balitung (tahun 898-910). Raja Balitung meninggalkan
banyak prasasti. Dari prasasti-prasastinya itu, dapat diketahui bahwa kekuasaan Raja
Balitung meliputi daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Teks di atas menjelaskan silsilah atau asal-usul berdirinya Kerajaan Mataram Kuno.
Paragraf pertama merupakan penjelasan latar belakang fenomena, yakni keberadaan Kerajaan
Mataram Kuno yang berdasarkan keterangan-keterangan dalam prasasti. Secara keseluruhan,
teks tersebut mirip sebuah cerita. Peristiwanya memuat hal-hal penting yang disusun secara
kronologis. Di dalamnya juga ada tokoh dan latar, baik tempat maupun waktu.
1. Tokoh-tokohnya, antara lain, Raja Sanjaya, Raja Sanna, Pendeta Buddha, Rakai Pikatan.
2. Latar terjadi antara tahun 732-910 di Jawa Tengah.
Hanya saja teks tersebut berbeda dengan cerpen, yang peristiwa-peristiwanya itu tersusun
secara hierarkis, dari yang biasa menuju puncak konflik. Dalam teks tersebut, peristiwaperistiwanya itu disusun secara gradual, hanya bagian-bagian pentingnya saja. Peristiwa
itu menjadi sebab bagi perubahan sejarah berikutnya. Meskipun demikian, pengaruhnya
terhadap aspek kebahasaan tetap sama, yakni memerlukan penggunaan konjungsi temporal
dan kausalitas, fungsi keterangan waktu, serta kata kerja tindakan. Aspek-aspek seperti itu
pula yang dominan di dalam suatu cerpen.
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Jenis Teks

Aspek
a.

Persamaan

•
•
•

b.

Perbedaan

•
•
•

D

Eksplanasi
Cerpen
Berpola kronologis, kausalitas
Memiliki alur, tokoh, latar (eksplanasi kesejarahan)
Menggunakan konjungsi temporal, kausalitas, fungsi keterangan
waktu, kata kerja tindakan.
Fenomena alam, sosial,
• Cerita per tokoh (personal)
budaya
• Peristiwa tersaji secara
Peristiwa tersaji secara
hierarkis (menuju klimaks)
gradual (hanya memuat
• Penyebutan kata ganti pelaku
peristiwa penting, mendatar)
berupa orang pertama atau
Penyebutan kata ganti pelaku
ketiga
berupa benda, peristiwa,
selalu orang ketiga

Menulis Teks Eksplanasi Kompleks

Hal penting yang perlu mendapat perhatian utama dalam menyusun teks eksplanasi adalah
bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik
itu berkenaan dengan alam, budaya, ataupun sosial. Adapun pengembangannya bisa berpola
kronologis ataupun kausalitas.
Teks eksplanasi tergolong ke dalam genre faktual. Oleh karena itu, topik-topik yang dipilih
haruslah berupa topik yang dapat memperluas wawasan ataupun pengetahuan pembacanya
tentang suatu proses. Adapun yang dimaksud dengan proses merupakan suatu urutan dari suatu
kejadian atau peristiwa. Paparannya harus berdasarkan fakta ataupun pendapat-pendapat yang
benar; bukan hasil imajinasi, rekaan, ataupun sesuatu yang bersifat fiktif.
Hal lain yang harus diperhatikan di dalam penulisan teks eksplanasi adalah hubungan
antarbagiannya yang berupa peristiwa. Pola hubungan antarperistiwa itu disusun dalam bentuk
kronologis ataupun sebab akibat. Bentuknya dinyatakan dengan konjungsi yang digunakannya
sebagai berikut.
1. Hubungan kronologis: kemudian, sebelumnya, sesudahnya, lalu, bahkan, selanjutnya,
akhirnya.
2. Hubungan sebab akibat: sebab itu, oleh karena.
1.
2.
3.

Untuk menyusun kedua pola itu, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.
Penulis harus mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh.
Penulis harus membagi proses tersebut atas tahap-tahap kejadiannya.
Penulis menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca
dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas.
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Menentukan satu
fenomena

• Peristiwa alam,
sosial budaya

Membuat
kerangka

• Pokok-pokok peristiwa
secara kronologis atau
kausalitas

Mengembangkan
kerangka menjadi
teks lengkap

• Berdasarkan
fakta

Melakukan
Penyuntingan

• Isi
• Bahasa
• Ejaan

Penentuan topik dan penyusunan kerangka termasuk ke dalam tahap prapenulisan.Tahapan
lain yang tergolong ke dalam prapenulisan adalah pengumpulan data. Dalam hal ini kita bisa
melakukannya dengan membaca berbagai referensi, melakukan observasi, dan wawancara. Apabila
kerangkanya sudah tersusun dan datanya sudah siap, tahap berikutnya adalah mengembangkannya
menjadi teks dengan pola kronologis ataupun sebab akibat.
Kerangka Teks Eksplanasi
Bagian-bagian Utama
a. Latar belakang fenomena
b. Proses kejadian
c. Ulasan (review)

Perincian

Perhatikanlah teks di bawah ini.
1964: Komando Dwikora
Konfrontasi terhadap Malaysia dimulai lewat rapat raksasa tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta.
Presiden Soekarno meneriakkan dua komando. Pertama, pertinggi ketahanan revolusi. Kedua,
bantu perjuangan revolusi rakyat Malaya Singapura, Sabah, dan Serawak untuk menghancurkan
Malaysia. Bunga api muncul dari rencana pembentukan negara Malaysia oleh pemerintah
Inggris. Indonesia merasa, pembentukan negara baru tersebut adalah langkah imperialis untuk
mengepungnya. Sebelumnya pada 27 Juli 1963, Bung Karno telah menyerukan “Ganyang
Malaysia”
1996: Batas Laut Selat Malaka
Belum jelasnya batas laut Indonesia-Malaysia di Selat Malaka sering kali membawa
petaka bagi nelayan dari kedua negara. Tidak jarang terjadi penangkapan nelayan dengan
alasan melanggar batas laut kedua negara. Selama ini Indonesia dan Malaysia baru memiliki
perjanjian penentuan tapal batas laut dan tapal batas kontinen. Sementara itu, tapal batas ZEE
(zona ekonomi eksklusif) belum pernah dibicarakan. Pihak Malaysia berpendirian menyamakan
batas ZEE dengan batas landas kontinen.
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2002: Pendeportasian TKI Ilegal
Kasus TKI ilegal menjadi salah satu problem hubungan Indonesia-Malaysia hingga kini.
Penertiban dan pendeportasian TKI ilegal terkadang membawa perlakuan buruk bagi TKI.
Pada 26 Maret 1998, sebanyak delapan warga Indonesia dan seorang polisi Malaysia tewas
akibat kerusuhan di kamp penahanan imigran ilegal di Semenyih, Malaysia.
2002: Sengketa Sipadan dan Ligitan
Sengketa ini bertitik tolak dari klaim kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang terletak
di sebelah timur Pulau Kalimantan oleh pihak Malaysia dan Indonesia. Setelah melalui
serangkaian perundingan, kedua negara akhirnya sepakat mengajukan sengketa yang sudah
berlangsung sejak tahun 1967 ke Mahkamah Internasional. Pada 17 Desember 2002 Mahkamah
Internasional memutuskan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia.
2004: Sengketa Blok Ambalat
Sengketa klaim kepemilikan pertambangan minyak, tepatnya yang terletak di kawasan
Blok East Ambalat di Laut Sulawesi, perairan sebelah timur Pulau Kalantan adalah konflik
Indonesia-Malaysia yang terhangat tahun 2004-2005. Sengketa ini semakin memanas setelah
Malaysia memberikan hak konsesi minyak oleh Petronas kepada perusahaan minyak Shell.
Malaysia mengklaim wilayah tersebut sebagai miliknya, sedangkan Indonesia juga mengklaim
demikian.
Sumber: Kompas

Teks di atas menjelaskan konflik-konflik yang mewarnai hubungan Indonesia dengan
Malaysia.Teks tersebut disusun per peristiwa dalam urutan waktu. Dengan demikian, untuk
menyusun teks seperti itu, terlebih dahulu kita harus menetapkan peristiwa-peristiwa utamanya
dan mengurutkan berdasarkan waktu. Peristiwa-peristiwa itu kemudian dirinci dan diuraikan
kembali ke dalam paragraf-paragraf yang padu.
Penting juga teks tersebut diawali dengan penjelasan tentang latar belakang fenomena serta
ulasan (review) pada bagian akhirnya, sebagai suatu kelengkapan dari teks eksplanasi kompleks.
Latar belakang fenomena:
Konflik-konflik politik telah mewarnai hubungan Indonesia dengan Malaysia. Sejak masa
Orde Lama, konflik fisik jauh lebih sengit daripada yang terjadi pada masa sekarang. Tercatat
beberapa peristiwa yang merusak hubungan bangsa serumpun itu yang hampir-hampir menjurus
konflik terbuka.
Rangkaian peristiwa
1.

Peristiwa
Komando Dwikora, a.
1964
b.
c.
d.

Perincian
Rapat raksasa 3 Mei 1964 di Jakarta.
Presiden Soekarno menyerukan untuk menghancurkan
Malaysia.
Indonesia merasa terancam oleh pembentukan negara baru
Malaysia.
27 Juli 1963 Bung Karno menyerukan “Ganyang Malaysia”.

Eksplanasi Kompleks

193

2.

Batas Laut Selat
Malaka, 1996

a.
b.
c.
d.

....

Batas laut Indonesia-Malaysia di Selat Malaka belum jelas.
Nelayan kedua negara sering tertangkap dengan alasan
melanggar batas negara.
Tapal batas ZEE belum pernah dibicarakan.
Malaysia menyamakan batas ZEE dengan batas landas
kontinen.

....

Ulasan
Layaknya saudara kandung, konflik di antara dua bangsa serumpun itu untunglah tidak lebih
dari benci-benci, tapi rindu. Kesadaran antara kedua belah pihak yang lebih mementingkan
persamaan kepentingan yang menyebabkan konflik di antara keduanya tidak berujung ke
perang dingin ataupun perang terbuka. Hanya riak-riak kecil yang pada akhirnya konflikkonflik tersebut dapat diselesaikan secara diplomasi.

Soal-soal Latihan
Pilihlah jawaban yang paling benar!
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1-3)
(1) Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah. (2) Peristiwa tersebut
tidak hanya penting diketahui oleh rakyat Indonesia sendiri, tetapi juga harus diumumkan ke
seluruh penjuru dunia. (3) Oleh karena itu, beberapa saat setelah proklamasi itu dibacakan oleh
Soekarno-Hatta, berbagai usaha dilakukan oleh para pejuang.
1.

Cuplikan di atas mengenalkan fenomena ....
A. peristiwa proklamasi sebagai peristiwa bersejarah
B. bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka
C. pentingnya dunia mengenal peristiwa proklamasi
D. Soekarno Hatta sebagai tokoh proklamator Indonesia
E. para pejuang berhasil memrpoklamasikan kemerdekaan Indonesia

2.

Paragraf di atas disusun dengan pola ….
A. kausalitas
D. kronologis
B. generalisasi
E. komparasi
C. spesialisasi

3.

Kalimat yang menggunakan keterangan waktu dan konjungsi penyebaban dalam cuplikan di
atas dinyatakan dengan nomor ….
A. (1)
D. (1) dan (2)
B. (2)
E. (2) dan (3)
C. (3)
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(Cuplikan teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 4-5)
Presiden Sukarno beserta rombongan memasuki lapangan. Presiden melakukan pidato dan
bendera Merah Putih pun dikibarkan. Untuk menghindari insiden dengan tentara Jepang, Bung
Karno hanya menyampaikan sedikit pesan kepada rakyat agar tetap percaya kepada pimpinan.
Masyarakat kembali ke tempat mereka masing-masing dengan tertib dan tenang.
4.

Teks di atas menjelaskan peristiwa ….
A. Pidato Presiden Sukarno di lapangan
B. penyambutan Presiden Sukarno
C. perlawanan rakyat terhadap Jepang
D. ketertiban dan ketenangan masyarakat
E. hubungan baik pemimpin dengan rakyatnya

5.

Keterangan cara dinyatakan dalam kalimat ….
A. pertama
D. keempat
B. kedua
E. pertama dan keempat
C. ketiga

6.

Berikut ini yang tidak termasuk kalimat yang menggunakan keterangan waktu ...
A. Pada usia dua minggu, embrio manusia merupakan sebuah cakram pipih.
B. Pada bulan ketiga, bentuk manusia telah terwujud.
C. Pada tahap ini, embrio disebut fetus.
D. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul.
E. Lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan keriput pada
kulit.

(Kedua cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 7-8)
Teks I
Masuknya pengaruh India ke Indonesia diketahui sejak abad ke-4 Masehi, yaitu dengan
ditemukannya tulisan (prasasti) di Kalimantan Timur. Prasasti-prasasti itu ditulis dalam bahasa
Sansekerta dengan huruf Palawa. Tradisi tulis-menulis itu tentunya membutuhkan pengetahuan
tinggi dan pada waktu itu kebiasaan tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Kaum
Brahmana merupakan kasta atau golongan yang tertinggi di kalangan orang-orang Hindu.
Teks II
Pengaruh dari pemakaian NAPZA sangat berbeda untuk setiap orang. Hal tersebut tergantung
berapa banyak yang ia gunakan, cara pemakaian, kondisi badan, serta faktor lainnya. Adapun
pengaruh jangka pendek yang ditimbulkannya adalah sebagai berikut.
7.

Perbedaan kedua cuplikan teks di atas adalah ….
A. teks I prosedural kompleks, Teks II eksplanasi kompleks
B. teks I berpola kronologis, teks II berpola kausalitas
C. teks I bertema sejarah, teks II bertema kesehatan
D. teks I menggunakan keterangan cara, teks II menggunakan keterangan waktu
E. teks I menggunakan konjungsi, teks II tidak menggunakan konjungsi
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8.

Persamaan kedua cuplikan teks tersebut adalah ....
A. sama-sama berkategori genre faktual
B. sama-sama berpola kronologis
C. sama-sama menjelaskan suatu proses
D. sama-sama merupakan bagian dari teks eksplanasi
E. sama-sama menggunakan kata ganti persona

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 9-10)
Penggunaan yang dimulai dengan coba-coba kemudian menjadi ketergantungan (adiksi)
baik fisik (bila tidak dipenuhi timbul rasa sakit) maupun psikis (rasa rindu yang dalam untuk
menggunakannya) mengakibatkan overdosis dan terjadinya gejala putus obat pada penghentian
penggunaan. Terjadinya ketergantungan melalui proses, pada awalnya menggunakan kembali
untuk mendapatkan efek yang diinginkan.
9.

Persamaan teks di atas dengan cerpen adalah ....
A. sama-sama memiliki tema
B. sama-sama memiliki katar
C. sama-sama memiliki jalan cerita
D. sama-sama menggunakan sudut pandang
E. sama-sama menggunakan fakta

10. Konjungsi yang bermakna kronologis dinyatakan dengan kata ….
A. yang
D. pada
B. kemudian
E. untuk
C. maupun
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 11-13)
Pembentukan tajuk merupakan pertumbuhan selanjutnya. Tajuk terdiri atas batang dengan daundaunnya. Tajuk berkembang dari plumula atau kuncup pertama. Plumula terdiri atas batang
(epikotil), satu atau dua calon daun (primordia daun), dan meristem apikal. Sumbu embrio tumbuh
memanjang berdiferensiasi menjadi buku-buku dan ruas-ruas. Lambat laun primordia kuncup
akan dibentuk di ketiak-ketiak daun.
11. Cuplikan tersebut menjelaskan peristiwa ....
A. pembentukan tajuk
B. perkembangan tajuk
C. bagian-bagian tajuk
D. keberadaan embrio
E. posisi ketiak-ketiak daun
12. Analisis yang sesuai dengan cuplikan tersebut adalah ….
A. teks di atas disusun dengan pola kausalitas
B. pola pengembangan teks tersebut bersifat kronologis
C. banyak menggunakan konjungsi sebab akibat dalam teks tersebut
D. keterangan cara digunakan dalam kalimat pertama dan kedua
E. alur teks tersebut memiliki kemiripan dengan alur dalam cerpen
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13. Pernyataan evaluatif terkait dengan teks tersebut adalah ….
A. teks tersebut sangat rinci dalam menjelaskan perkembangan tajuk
B. tajuk merupakan pembahasan utama dalam teks tersebut
C. pembahasan tentang tajuk ada dalam pelajaran biologi
D. perlu ada penjelasan lain tentang tajuk, misalnya melalui buku
E. kurang ada penjelasan tambahan tentang struktur tajuk
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 14-16)
Oparin berpendapat bahwa organisme yang pertama adalah heterotrof yang makan dari molekulmolekul organik yang menjadi cikal bakalnya. Akan tetapi, cara hidup heterotrof tidak dapat
berlanjut tanpa batas, karena lama kelamaan molekul-molekul organik akan habis. Jika kehidupan
tidak berhenti maka organisme heterotrof akan berevolusi menjadi organisme autotrof yang
mampu mensintesis molekul-molekul organik yang baru dari substansi anorganik yang terdapat
di alam sekitarnya.
14. Berdasarkan cuplikan di atas yang bukan merupakan istilah biologi adalah ….
A. Oparin
B. organisme
C. heterotrof
D. organik
E. autotrof
15. Teks di atas menjelaskan peristiwa ....
A. evolusi organisme
B. keragaman organisme di bumi
C. perbedaan organisme heterotrof dan autotrof
D. fase-fase kehidupan suatu organisme di bumi
E. keberadaan organisme baru dalam kehidupan
16. Cuplikan tersebut disusun dengan pola ....
A. kausalitas dan kronologis
B. kausalitas dan pertentangan
C. kronologis dan komparatif
D. kronologis dan spasial
E. pertentangan dan pendefinisian
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 17-18)
Berdasarkan Prasasti Gunung Wukir, Magelang, diketahui bahwa di Jawa Tengah telah ada
sebuah kerajaan yang bernama Mataram. Prasasti ini bertahun 732 Masehi. Ditulis dengan huruf
Palawa dan bahasa Sansekerta. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Sanjaya dan sebelumnya ialah
Raja Sanna. Sanjaya adalah keponakan Raja Sanna. Pulau Jawa sendiri pada waktu itu bernama
Jawadwipa.
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17. Cuplikan di atas menjelaskan peristiwa ....
A. pembuatan Prasasti Gunung Wukir
B. keberadaan Kerajaan Mataram
C. kepemimpinan Raja Sanjana
D. proses berdirinya kerajaan di Jawa
E. silsilah kerajaan di Pulau Jawa
18. Di samping menjelaskan isi Prasasti Gunung Wukir, teks itu juga memaparkan ....
A. silsilah Kerajaan Mataram
B. asal-usul kerajaan di Jawa
C. pembagian kerajaan di Jawa Tengah
D. perkembangan kerajaan Mataram
E. perubahan nama suatu kerajaan
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 19-20)
Sesudah Raja Samaratungga wafat, terjadilah perebutan kekuasaan. Rakai Pikatan dengan
Balaputra saling berebut kekuasaan. Rakai Pikatan berhasil merebut kekuasaan dan mengusir
Balaputra. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, wilayah Mataram meliputi hampir seluruh
Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rakai Pikatan berhasil mendirikan bangunan-bangunan suci, baik
candi untuk umat Hindu ataupun Buddha. Candi-candi yang dimaksud, antara lain, Candi Plaosan
dan Loro Jonggrang.
19. Cuplikan di atas disusun dengan pola kronologis yang ditandai dengan penggunaan fungsi
keterangan ….
A. sesudah
B. ataupun
C. antara lain
D. dengan
E. terjadilah
20. Peristiwa yang menjadi fokus cuplikan di atas adalah tentang ….
A. perebutan kekuasaan
B. pendirian candi-candi
C. pengusiran seorang raja
D. macam-macam bangunan suci
E. kerukunan umat Hindu dan Buddha
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Ulasan Film/Drama

A Pengertian Teks Ulasan
Amatilah teks berikut.
Apresiasi Pementasan Drama “Polisi” karya Slawamir Mrozek
oleh Hafi Zha
Pada hari Selasa, pukul 19.00 WIB di Auditorium Universitas Negeri Malang diadakan
pementasan drama “Polisi” oleh Teater Pelangi. Pementasan ini dimainkan oleh lima orang,
yaitu Andrean Fahreza Nur Wicaksono, Agus Triono, M. Fatoni Rahman, Mochammad Zaini
Leo D., dan Fitratur Rosyidah. Andre (sapaan akrab Andrean Fahreza Nur Wicaksono) bermain
sebagai Kepala Polisi, Aga (Agus Triono) memainkan tokoh tawanan dan Letnan, Toni (M. Fatoni
Rahman) bermain sebagai sersan, Leo (Mochammad Zaini Leo D.) memainkan tokoh jenderal,
dan istri sersan dimainkan oleh Ida (Fitratur Rosyida).
Sinopsis
Diceritakan bahwa terdapat suatu negara yang dipimpin oleh Raja Muda dan Baginda Wali
sebagai wakilnya. Negara tersebut begitu damai dan bebas dari sikap-sikap tidak puas dari
rakyatnya. Hal ini dikarenakan negara itu makmur, hasil panen yang berlimpah ruah, kekayaan
alam yang digunakan semestinya untuk kepentingan rakyat. Rakyat begitu setia terhadap Raja
Muda dan Baginda Wali sehingga tidak ada pihak yang membangkang dan membuat kekacauan
di negara tersebut. Kepemimpinan Raja Muda dan Baginda Wali ternyata dikagumi oleh seorang
tawanan kepolisian. Sebutlah tawanan 9512 (karena memakai baju tahanan dengan nomor
tersebut). Dia adalah bekas revolusioner yang ditangkap kepolisian dan ditahan selama 10 tahun.
Semua teman seangkatannya telah dibebaskan karena telah menandatangani surat kesetiaan
terhadap negara. Hal ini membuatnya juga ingin bebas dengan kesetujuannya menandatangani
surat kesetiaan terhadap Raja Muda dan Baginda Wali.
Ternyata hal ini sulit didapatkannya karena Kepala Polisi bertele-tele untuk menyerahkan
surat tersebut kepadanya. Pada akhirnya, tawanan 9512 dibebaskan oleh Kepala Polisi dan ternyata
kelak menjadi Letnan, ajudan Jenderal. Kepolisian mendapati bahwa mereka tidak mempunyai
tawanan lagi sehingga Kepala Polisi menyuruh Sersan untuk membuat keonaran agar dapat
memancing masyarakat untuk berbuat anarkis. Dengan demikian, ia harapkan ada pelakunya
yang bisa ditahan. Sersan tiap harinya menyamar menjadi warga sipil dan melepaskan seragam
polisinya demi menjalankan perintah Kepala Polisi. Namun, semua yang dilakukan Sersan gagal,
tidak membuahkan hasil. Akibatnya Kepala Polisi menyusun sebuah rencana dengan Sersan,
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yaitu Sersan akan pura-pura ditangkap dan ditahan. Sersan yang sedikit bodoh menyetujuinya.
Akan tetapi, apa yang didapatnya kemudian? Ia menjadi tawanan sesungguhnya dan kasusnya
diselidiki oleh Jenderal secara langsung.
Analisis
1. Perwatakan
a. Kepala Polisi
Secara fisik, tokoh ini berpostur badan tinggi, kurus, tegap, berambut cepak, berkulit
cokelat, berseragam rapi, berkumis, bermata tajam dengan pandangan menyelidik.
Secara psikologis, ia berwibawa, berbicara dengan tegas, sombong dan angkuh,
pandai bersilat lidah, pintar memprovokasi, mudah cemas dan khawatir.
Adapun secara sosiologis, ia mempunyai jabatan yang cukup penting di kepolisian
sebagai kepala polisi, suka minum-minuman keras (secara sembunyi-sembunyi), disegani
oleh bawahannya.
b. Sersan
Dari segi fisik, ia sedikit gemuk, bertampang bodoh, hidung pesek, berkulit putih,
rambut sedikit ikal, tinggi badan kira-kira 165 cm, berseragam rapi.
Berdasarkan aspek psikologis, ia patuh pada perintah atasan, sedikit bodoh, suka
melucu, tidak bisa berpikir panjang, gila jabatan, suka dipuji, disiplin, pasrah.
Dari segi sosiologis, ia anggota kepolisian yang berpangkat sersan, ayah dari dua
anak, mempunyai istri cantik, mengemban misi rahasia dari kepolisian dengan menyamar
sebagai warga sipil.
c. Tawanan 9512 (Letnan)
Secara fisik, ia saat masih jadi tawanan berambut gondrong, berkumis dan
berjambang, kurus, penampilan acak-acakan, suara tegas dan nyaring, memakai baju
tahanan dengan nomor 9512, memakai sandal; setelah menjadi letnan rambutnya cepak,
berkumis, berseragam rapi, tegap, kurus, berpostur badan lumayan tinggi, berkulit
cokelat, berambut lurus, bermata tajam.
Dari aspek psikologis, ia cerdas, suka humor, pandai berbicara, sedikit suka minum
minuman keras, pemberani, vokal, pantang menyerah, tidak mudah terpengaruh, ketika
menjadi letnan berwibawa, setia, serius, gemar mengumpulkan perangko.
Berdasarkan aspek sosiologis, seorang tahanan kepolisian selama sepuluh tahun,
mantan revolusioner, diangkat menjadi letnan oleh Jenderal.
d. Jenderal
Dari segi fisik, ia gemuk, besar dengan badan yang pendek, berkulit putih, berkumis,
berambut pendek, tatapan mata tajam dan menyelidik, berbicara dengan suara yang tegas,
berseragam rapi dan lengkap, membawa tongkat sebagai salah satu atribut seragamnya.
Dari segi psikologis, ia bisa melucu, berwibawa, mudah terpengaruh dan kadangkadang kurang tegas terhadap bawahannya.
Berdasarkan aspek segi sosiologis, ia seorang Jenderal, disegani oleh bawahannya,
terpandang di negara tersebut.
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Istri sersan
Berdasarkan fisiknya, ia tinggi semampai, langsing, berkulit hitam manis, rambut
panjang yang diikat, berpakaian sedikit mewah, feminim, bermata jeli, berbicara dengan
pelan, suara tegas, sedikit genit.
Dari segi psikologis, ia penurut, penyayang terhadap Sersan, perhatian, hati-hati,
sopan.
Adapun dari segi sosiologis, ia istri seorang sersan, cukup terpandang di lingkungan
rumahnya, mengenal para tetangganya.
Setting
Pementasan ini terbagi menjadi tiga babak di mana antara babak yang satu menggunakan
setting tempat yang berbeda. Babak pertama bertempat di sebuah penjara. Di tempat ini
bermain tokoh Kepala Polisi, Tawanan 9512, dan Sersan. Di babak yang kedua mengambil
tempat di rumah Sersan, di sini bermain istri Sersan, Kepala Polisi, dan Sersan. Selanjutnya
di babak terakhir bertempat di penjara, yang bermain di sini adalah Sersan, Kepala Polisi,
Jenderal, dan Letnan.
Setting waktu saat terjadinya peristiwa dalam setiap babak juga berbeda-beda. Di babak
pertama terjadi antara waktu pagi hari sampai menjelang sore (kemungkinan besar pagi
menjelang siang). Hal ini dibuktikan dengan bebasnya Tawanan 9512 (seorang tahanan tentu
kemungkinan besar dibebaskan di siang hari, jarang terjadi bahkan tidak pernah tahanan
dibebaskan pada malam hari). Babak kedua mengambil waktu di malam hari dan malam
tersebut hujan. Hal ini dibuktikan dengan bertamunya Kepala Polisi ke rumah Sersan dengan
memakai jas hujan dan ketika sampai di rumah Sersan mengucapkan selamat malam. Babak
terakhir terjadi di siang hari. Buktinya adalah kunjungan Jenderal untuk melihat langsung
kondisi Sersan yang ditahan dan mengecek hasil interogasi oleh Kepala Polisi.
Dialog
Dialog yang digunakan dalam pementasan ini cukup panjang sehingga tiap babak
memakan waktu kurang lebih 40 menit. Dialog berjalan apa adanya. Antara pemain saling
merespons dialog pemain yang lainnya. Bahasa yang digunakan dalam dialog adalah bahasa
Indonesia formal namun tidak tertutup kemungkinan digunakannya bahasa daerah seperti
bahasa Jawa. Dialog tidak terlalu kaku karena pemain bisa dan terkadang menyelipkan
humor di antaranya.
Alur
Alur yang digunakan adalah alur maju. Babak pertama menceritakan tentang tawanan
9512 yang ingin bebas setelah sepuluh tahun dipenjara. Ia dipenjara karena dituduh melakukan
tindakan anarkis terhadap pemerintah (gerakan revolusi). Setelah berbelit-belit, Kepala
Polisi terpaksa melepaskannya. Datanglah Sersan yang ternyata ditugasi untuk melakukan
provokasi terhadap masyarakat yang setia terhadap pemerintah sehingga kepolisian tidak
memiliki lagi tahanan (akibat terlalu damainya negara tersebut dipimpin oleh Raja Muda dan
Baginda Wali).
Babak kedua berkisah tentang kunjungan Kepala Polisi ke rumah Sersan untuk
mengajaknya melakukan sebuah rencana yang akan membawa Sersan masuk penjara. Sersan
yang sangat patuh terhadap perintah Kepala Polisi serta gila jabatan mau melaksanakan rencana
tersebut.Ia akan pura-pura ditangkap agar kepolisian memiliki kasus untuk ditangani. Babak
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terakhir menceritakan terpenjaranya Sersan dan rasa penyesalan serta ketidakmengertian
Sersan kenapa dia ditahan lama. Juga diceritakan tentang nasib Tawanan 9512 yang telah
menjadi Letnan, ia menemani Letnan mengecek kasus Sersan ke penjara. Di sana Letnan
(mantan tawanan) bertemu dengan Kepala Polisi yang akhirnya saling menjatuhkan di
hadapan Jenderal.
Tahapan peristiwa dalam pementasan ini setiap babaknya berisi tahap perkenalan dari
masing-masing tokohnya. Tahapan penanjakan adalah ketika Tawanan 9512 dibebaskan
dari penjara. Kepala Polisi kebingungan karena penjara telah kosong dan tidak ada kasus
yang ditangani. Klimaks terjadi ketika Sersan setuju untuk melakukan rencana Kepala Polisi
dengan berpura-pura sebagai pengacau dan pembantah negara. Sersan akhirnya ditangkap
dan dimasukkan ke dalam penjara. Tahapan penurunan adalah ketika Jenderal datang bersama
Letnan untuk mengecek kasus Sersan. Sempat terjadi adanya upaya untuk membunuh Jenderal
dengan granat – merupakan barang bukti tawanan 9512 – yang diserahkan kepada Sersan
yang bodoh. Namun, Jenderal selamat karena lari bersembunyi di kamar mandi. Akhirnya
penyelesaian cerita adalah ketika Jenderal menengahi perselisihan antara Kepala Polisi
dengan Letnan.
Properti
Penataan panggung sudah cukup bagus dan mampu menciptakan suasana yang dimaksud
dalam tiap adegan. Dalam menciptakan suasana dalam penjara pada babak pertama dan
ketiga, panggung didekorasi sesuai suasana penjara itu sendiri.Terdapat meja Kepala Polisi
beserta peralatan-peralatan tulisnya serta dokumen dan surat-surat penting.Terdapat tayangan
multimedia yang berisi sebuah sel dan foto pemimpin negara tersebut, yaitu Raja Muda dan
Baginda Wali.Terdapat juga bangku panjang (digunakan sebagai tempat tidur tahanan).
Di babak kedua, penataan panggungnya dilengkapi satu set kursi tamu karena settingnya
adalah di ruang tamu di rumah Sersan. Masih ada foto yang dipajang di tembok yaitu foto
Raja Muda dan Baginda Wali, terdapat pula penyekat ruangan di mana di baliknya digunakan
sebagai tempat berganti pakaian oleh Sersan.
Adapun tata pencahayaan yang digunakan untuk mendukung suasana juga sudah cukup
bagus. Sementara itu, tata suara kurang berhasil dalam pementasan ini. Kadang-kadang
ada suara dari pemain yang kurang bisa ditangkap oleh penonton. Suara pemain timbul
tenggelam, seperti suara Kepala Polisi, di awal-awal cerita masih terdengar jelas namun
berikutnya sulit untuk ditangkap karena mungkin Kepala Polisi selalu tampil di setiap babak.
Musik pengiringnya bagus dan berhasil menciptakan suasana cerita yang dibawakan oleh
para pemain.
Tata rias bagus karena mampu membantu pemain dalam menampilkan karakter yang
dibawakannya. Make up sudah sesuai dengan karakter para pemainnya. Kepala Polisi yang
make up-nya lumayan tebal telah mampu menampilkan sosok yang tegas dilihat dari wajahnya
dan kelicikannya juga terpancar dari matanya yang juga dirias tebal. Sersan yang babak
belur juga diberi make up yang sudah sesuai dan tidak terlalu tebal karena karakter Sersan
yang sedikit bodoh. Busana yang digunakan pemain juga sudah sesuai dan tidak berlebihan.
Atribut-atribut kepolisian yang lumayan lengkap walaupun tidak seperti kepolisian asli.
Akting Para Pemain
Para pemain, secara garis besar, sudah berperan bagus dan berhasil dalam membawakan
cerita. Hanya saja terdapat kekurangan, yakni kadang-kadang karakter tokoh yang dibawakan
tidak terlalu kuat karakternya. Misalnya saja Kepala Polisi di awal-awal cerita masih
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mengambang dan tidak jelas karakternya bagaimana. Hal ini berakhir ketika Kepala Polisi
mulai membujuk Sersan untuk melakukan rencananya. Selain itu, karena terlalu panjang,
dialog menjadi membosankan penonton untuk bisa mengikuti ceritanya. Kepala Polisi yang
tampil dari awal hingga akhir juga sedikit membosankan karena tidak ada kejutan akting
yang dibuatnya.
Tema
Tema yang diangkat dari pementasan ini adalah kesetiaan tanpa kelogisan berpikir.
Hal ini dibuktikan dengan tindakan Kepala Polisi yang bersikeras untuk tidak melepaskan
Tawanan 9512 karena dia takut kepolisian akan menganggur, tidak ada kasus yang ditangani,
fasilitas pengadilan yang terbengkalai karena negara begitu makmurnya dan amannya. Kepala
Polisi menunjukkan kesetiaannya terhadap kepolisian dengan berbuat hal yang seharusnya
tidak dilakukan oleh seorang anggota polisi. Kesetiaan juga ditunjukkan oleh Sersan yang
sanggup melakukan rencana dari Kepala Polisi tanpa ia mau berpikir baik-buruknya. Ia
sanggup melaksanakan rencana dengan mengorbankan fisik dan waktunya. Tawanan 9512
yang ingin bebas karena ingin setia terhadap Raja Muda dan Baginda Wali. Istri Sersan juga
setia terhadap suaminya dengan setia menunggunya yang pulang malam.
Tema ini dibungkus dengan cerita yang menarik, yang tidak dapat ditemukan tanpa
melihat masing-masing karakter dari tokoh-tokoh yang bermain di dalamnya. Teater ini
berhasil membawakan tema secara apik dengan tokoh-tokoh yang bermain totalitas dengan
catatan-catatan seperti yang disebutkan dalam bagian akting.

7.

Sumber: rumahkata-hafizha.blogspot.com/2010/08/apresiasi-pementasan-teater-naskah.html

Teks di atas membahas tentang suatu pementasan drama. Di dalamnya terdapat sejumlah
tafsiran, komentar, ataupun kupasan mengenai suatu objek tertentu, yang dalam hal ini adalah
pementasan drama ataupun teater. Objek lainnya yang mungkin kita ulas adalah penayangan
film, mungkin juga buku, lukisan, dan karya-karya lainnya. Menurut Kamus Umum Bahasa
Indonesia (2008), ulasan merupakan ‘kupasan’, ‘tafsiran’, atau ‘komentar’. Ulasan tentang
suatu karya bentuknya dapat berupa resensi atau apresiasi, lebih mendalamnya lagi adalah
kritik.
Ulasan bisa berbentuk lisan dan bisa pula berupa tulisan. Ulasan lisan atas suatu film
ataupun drama mungkin terjadi di dalam obrolan biasa; mungkin pula diadakan dalam
kegiatan khusus semacam diskusi atau seminar bedah film. Ulasan tertulis berwujud resensi
yang umumnya dimuat di media massa, seperti dalam surat kabar ataupun majalah. Wujudnya
bisa berupa resensi, esai, ataupun editorial.

B

Fungsi, Struktur, dan Kaidah Teks Ulasan

1. Fungsi Teks Ulasan
Dalam pengategorian teks, ulasan termasuk ke dalam jenis discussion, yakni teks yang
berfungsi untuk membahas berbagai pandangan mengenai suatu objek, isu, ataupun masalah
tertentu.Ulasan termasuk ke dalam jenis teks argumentatif. Di dalam teks tersebut disajikan
banyak pendapat berdasarkan interpretasi ataupun penafsiran dari perspektif tertentu dengan
disertai fakta-fakta pendukungnya. Dengan demikian, di dalam suatu penjelasan akan ada
argumen dan fakta-fakta.
Ulasan Film/Drama
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Argumen ataupun pendapat pada umumnya dinyatakan dalam bagian isi, berupa komentar
terhadap aspek-aspek yang ada di dalam film/drama yang diulasnya. Di dalamnya dapat
berupa tanggapan ataupun penilaian positif/negatif.
b. Fakta dinyatakan dalam gambaran umum tentang identitas film/drama, serta sinopsisnya.
Fakta digunakan untuk mendukung suatu pendapat.
Dengan demikian, teks ulasan (film/drama) merupakan hasil interpretasi terhadap suatu
tayangan atau pementasan drama/film tertentu. Dengan ulasan tersebut, pembaca/penyimaknya
menjadi terbantu di dalam memahami suatu tayangan. Dengan sinopsis, seseorang menjadi
tahu isi ceritanya secara garis besar. Dengan membaca analisisnya, khalayak menjadi tahu
struktur tayangan itu, sekaligus kelebihan dan kelemahannya.
Amatilah pula teks berikut.
Ulasan Pementasan Legenda Rakyat
“Datu Museng dan Maipa Deapati”
Anda pernah mendengar kisah Romeo dan Juliet? Itu adalah kisah percintaan yang
dikarang oleh sastrawan besar Inggris, William Shakespeare. Kisah itu telah menyebar ke
berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, dan dituturkan banyak orang.
Akan tetapi, siapa sangka, kisah percintaan nan romantik sekelas Romeo dan Juliet
juga pernah ada di Indonesia. Di Makassar, Sulawesi Selatan, kisah percintaan semacam
itu juga pernah direkam dalam karya sastra setempat. Itulah kisah “Datu Museng dan
Maipa Deapati”.
Pementasan
Kisah percintaan “Datu Museng dan Maipa Deapati” (DMMD) sangat populer di
kalangan rakyat Makassar. Akhir Februari ini, tepatnya tanggal 25-29 Februari, cerita
rakyat ini dipentaskan di Studio Theatre Trans Studio Makassar.
Kisah tersebut dipentaskan oleh Dewan Kesenian Makassar. Drs. Fahmi Syarif,
M.Hum, sang penulis cerita, bertindak sebagai sutradara pementasan ini. Fahmi sendiri
sudah dikenal sebagai penulis dan sutradara handal di Sulsel.
Drama empat babak tersebut diawali dengan seting Kerajaan Sumbawa.Raja Sumbawa
punya putri cantik bernama Maipa Deapati. Datu Museng sendiri, bersama keluarganya,
adalah pelarian dari kerajaan Makassar. Kakek Datu Museng meninggalkan kerajaan
Gowa karena perpecahan yang dipicu oleh kolonialis Belanda.
Di Sumbawa, Datu Museng tumbuh menjadi dewasa. Ia jatuh cinta kepada putri
kerajaan Sumbawa. Akan tetapi, cinta Datu Museng dan Putri Maipa Deapati tidak dapat
dibenarkan. Maklum, Maipa Deapati sudah ditunangkan dengan pangeran kerajaan
Lombok, Pangeran Mangalasa.
Secara garis besar, cerita “Datu Museng dan Maipa Deapati” terbagi atas dua peristiwa
besar. Pertama, kisah perjuangan Datu Museng, yang pernah memperdalam ilmu di Mekah
(Arab Saudi) untuk menikahi Maipa. Datu Museng sendiri berhadapan dengan ancaman
perang dari dua kerajaan: Sumbawa dan Lombok.
Akan tetapi, berkat keperkasaannya Datu Museng berhasil mengalahkan putra kerajaan
Lombok, Pangeran Mangalasa. Akhirnya, Datu Museng pun mendapat restu raja Sumbawa
untuk menikahi Maipa Deapati.
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Bagian kedua menceritakan kisah Datu Museng dan istrinya pergi ke Makassar karena
ditugaskan oleh raja Sumbawa. Saat itu, Datu Museng diperintahkan menyelesaikan Datu
Jarewe, yang ditugaskan oleh Belanda menguasai Sumbawa.
Singkat cerita, Datu Museng dan istrinya sampai di tanah Makassar. Masalah baru pun
muncul. Tentu saja, Belanda tidak senang dengan kedatangan Datu Museng dan istrinya.
Masalahnya kian parah karena kapten Belanda, Tumlompoa, juga jatuh hati kepada Maipa
Deapati.
Kapten Belanda ini pun berniat membunuh Datu Museng. Pasukan gabungan Belanda
dan Galesong—yang sudah diperalat Belanda—menyerbu kediaman Datu Museng dan
istrinya. Dalam keadaan terdesak dan kritis, Maipa meminta suaminya (Datu Museng)
untuk mencabut nyawanya. Ia tidak rela dirinya direbut oleh lelaki Belanda itu.
Akhirnya, dengan perasaan sangat berat, Datu Museng pun terpaksa menusukkan
keris kecil (badik kecil) ke leher Maipa. Maipa yang lunglai di pangkuan Datu Museng
dibaringkan kemudian. Di saat-saat kritis, Maipa mengeluarkan kata-kata berikut.
“Daengku Datu Museng, permata hatiku. Takkan ku gentar walau jiwa melayang.
Kebimbangan telah kucampakkan, sebab keyakinan telah kupastikan. Perahu kematian
siap kutumpangi. Kemudi telah ku…kuh di tangan.Telah kutetapkan haluan menyongsong
tujuan, pada kematian yang hangat dan menyenangkan.”
Cerita diakhiri saat Datu Museng tertikam oleh tombak Karaeng Galesong. Saat itu,
Karaeng Galesong sudah diperalat oleh Belanda yang berniat menguasai perdagangan
Kerajaan Makassar.
Tidak Hanya Cinta, Tapi Sikap Anti Kolonial
Tetapi, kisah “Datu Museng dan Maipa” bukan hanya soal cinta, tetapi juga perjuangan
anti-kolonialisme Belanda. Datu Museng jelas sangat anti-kolonial. Ia tidak rela kerajaan
Gowa, yang punya sejarah anti-kolonial, diperalat oleh penjajah dari barat tersebut. Gowa
sendiri punya sekutu-sekutu yang banyak, termasuk Kerajaan Sumbawa.
Sayang sekali, Belanda telah memperalat sejumlah bangsawan di Kerajaan Makassar
itu. Akhirnya, dalam cerita itu, Datu Museng gugur di tangan bangsanya sendiri.
Berikut kata-kata Datu Museng sesaat setelah ditikam oleh tombak Galesong.
“Karaeng Galesong, semoga hanya engkaulah Mangkasara’ yang mata hatinya
digelap-butakan oleh orang-orang yang mau menjajah kita. Maipa Deapati, kasihku,
selamat berjumpa.”
Maipa sendiri juga tipe perempuan setia. Cintanya kepada suaminya tidak goyah
oleh apa pun, sekalipun sudah berhadapan dengan maut. Maipa juga tidak rela tubuhnya
dimiliki oleh bangsa yang berniat menjajah negerinya.
Beginilah kata-kata Maipa saat hendak menghembuskan napas terakhir.
“Datuku, jangan ragukan ketulusan Maipamu. Aku rela pergi mendahuluimu, merintis
jalan menuju tempat yang telah ditentukan oleh Maha Pencipta. Junjunganku Datu,
aku rela mati di tanganmu. Tuhan jadi saksi, bahwa kuharamkan kulitku ini disentuh
Balandaya (Belanda).“ – Maipa Deapati
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Meski tidak sepopuler Romeo and Juliet, tetapi kisah “Datu Museng dan Maipa” juga
membuktikan kepada kita, bahwa Nusantara ini juga punya kekayaan karya sastra yang
tidak kalah dengan bangsa lain. Nama Datu Museng sendiri dijadikan nama sebuah jalan
besar di Kota Makassar. Cerita rakyat tentang “Datu Museng dan Maipa” juga masih hidup
di tengah-tengah masyarakat Makassar (Qadlie F. Sulaiman).
Dengan ulasan tersebut khalayak menjadi tahu isi dari drama “Datu Museng dan
Maipa”, tanpa terlebih dahulu menyaksikan pementasannya dan kesamaan-kesamaannya
dengan cerita “Romeo dan Juliet” karya William Shakespeare. Khalayak pun menjadi tahu
kandungan nilai yang ada di dalamnya serta kaitan isi cerita dengan sebuah bangunan yang
ada di Kota Makassar.
Perhatikan kembali ulasan drama “Polisi” pada pelajaran sebelumnya. Di samping
mengetahui isinya secara garis besar, khalayak menjadi memahami keberadaan unsurunsurnya secara lebih mendalam, seperti perwatakan, setting, dialog, alur, dan unsur-unsur
lainnya. Khalayak pun menjadi terbantu untuk bisa menilai kualitas pementasan tersebut.

2. Struktur Teks Ulasan Drama/Film
Sebagaimana tampak pada kedua contoh teks di atas, teks ulasan drama/film dibentuk
oleh bagian-bagian berikut.
a. Pendahuluan, yakni berupa pengenalan drama/film yang akan diulas. Di dalam contoh di
atas disebutkan informasi tentang waktu dan tempat pementasan serta para pemainnya.
Di samping itu, dalam judul ulasan, disebutkan judul drama serta pengarangnya.
b. Sinopsis, berisi ringkasan isi drama/film dari awal hingga selesai. Dalam contoh di atas,
sinopsisnya terdiri atas dua paragraf.
c. Analisis unsur-unsur drama, yang meliputi unsur perwatakan, setting, dialog, alur,
properti, akting para pemain, dan tema. Pada bagian ini dikemukakan argumen-argumen
beserta fakta-fakta pendukung yang memperkuat argumen, termasuk penilaian dan
rekomendasi tentang film/drama.
Dalam teks yang lain, struktur teks ulasan itu mungkin pula disertai dengan bagian
penutup atau bahkan daftar pustaka.
Seperti halnya teks negosiasi, sebagai jenis teks discussion, teks ulasan film/drama
memiliki struktur umum sebagai berikut.
a. Pengenalan isu atau tinjauan karya (film/drama) yang di dalamnya berupa judul, sutradara,
para pemain, termasuk gambaran isi karya itu sendiri, yakni yang biasa disebut sebagai
sinopsis.
b. Pemaparan argumen, sebagai bagian inti teks, berisi analisis berkenaan dengan unsurunsur karya berdasarkan prespektif tertentu. Pada bagian ini dikemukakan juga faktafakta pendukung untuk memperkuat argumen penulis/pembicara.
c. Penilaian dan rekomendasi, berisi timbangan keunggulan dan kelemahan film/drama
yang diulas. Pada bagian ini dapat pula disertai saran-saran untuk khalayak terkait
dengan kepentingan pengapresiasiannya.
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Struktur Ulasan Film/Drama

Pengenalan Isu

Identitas film/drama
Sinopsis

Paparan argumen

Ulasan unsur-unsur
drama/film

Penilaian dan
rekomendasi

Kualitas film/drama
Saran kepada khalayak

Berikut contoh analisisnya.
Teks
Judul drama
:
Karya/sutradara :
Waktu pementasan :
Tempat Pementasan

Lutung Kasarung
Bambang Arayana Sambas
Pukul 21.00-24.00, Jumat.
: Gedung Kesenian Sunan Ambu
STSI Bandung
Pimpinan Produksi : I Nengah Maja B.A
Penanggung Jawab : Dra. Wiwi Siti Zawiyah
Asal Pemain
: SMK Negeri 10 Bandung
Drama ini menceritakan sebuah kerajaan yang maju dan
sejahtera bernama Pasir Bantang. Kerajaan itu dipimpin oleh
seorang raja yang bijaksana, dialah Prabu Tapa Agung. Pada
suatu hari, sang Prabu berniat untuk menurunkan takhtanya,
Semua rakyat gelisah, termasuk ketujuh putrinya. Hanya
Purbalaranglah yang terlihat bahagia, ia merasa takhta itu
akan turun kepadanya karena ia merupakan anak pertama.
Namun, tanpa disangka, takhta turun kepada putri bungsu,
yaitu Purbasari Ayu Wangi.
Setelah penobatan selesai, Prabu Tapa Agung pergi
bertapa, kepergian sang ayah membuat Purbalarang dengan
mudah mengeluarkan amarahnya kepada Purbasari. Purbasari
dianiaya dan diperhinakan di depan saudara-saudaranya.
Purbasari sangat malang, ia dibuang ke hutan larangan,
ia berpakaian compang-camping. Di lain sisi Purbalarang
menobatkan diri sebagai Ratu Agung Pasir Batang.
Waktu terus berlalu, Purbasari bertemu dengan lutung
yang sangat baik, kemudian lutung itu dengan keajaibannya
mengubah Purbasari menjadi cantik seperti semula, Purbasari
mengenakan pakaian bagus layaknya seorang putri.

Struktur

Penjelasan

Pengenalan Identitas
isu
drama

Sinopsis
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Kemudian Purbasari pulang ke kerajaan, Sang kaka
murka tiada tara. Tapi pada akhirnya Purbasari menempati
takhtanya. Purbasari sangat merindukan lutung yang baik hati,
kemudian ia bertemu dengan lutung itu, Purbasari telah jatuh
cinta padanya lalu keajaiban itu kembali, sang lutung berubah
menjadi lelaki tampan, ternyata ia adalah putra kayangan yang
sedang menebus kesalahan dan dihukum oleh Hyang Sunan
Ambu. Di akhir cerita, Purbasari pun hidup bahagia.
Kelebihan dari pementasan teater musikal lutung Argumen,
kasarung ini yaitu performansi yang menarik, busana yang penilaian
indah serta setting latar panggung yang sesuai membuat
penonton terpukau. Perpaduan tarian-tarian yang gemulai
menambah keistimewaan teater ini, serta Lutung-lutung yang
bertingkah lucu sangat menggemaskan para penonton untuk
tertawa.
Kekurangannya, bahasa daerah yang dipergunakan
kadang-kadang membuat penonton sedikit kesulitan untuk
menerjemahkannya. Alhasil, saya pribadi menontonnya
hanya melihat dari gerakan-gerakan dan ekspresinya saja.
Namun, ini bukanlah suatu kekurangan, mungkin memang
pada kenyataannya saya menyadari keterbatasan memahami
bahasa daerah yang kurang pada diri saya sendiri. Ini juga
sebagai koreksi saya sebagai penonton.
Selebihnya teater ini sangat bagus, sempurna. (Diane
Nurhayati)
Pengenalan isu
(Pendahuluan)

• Identitas film/drama
• Sinopsis

Argumen-argumen
(Pembahasan

• Tanggapan terhadap
unsur-unsur film/drama

Penilaian/
rekomendasi

• Keunggulan
• Kelemahan
• Saran-saran

Kelebihan
dan
kelemahan
drama

Struktur Ulasan Film/Drama

3. Kaidah Teks Ulasan
Berdasarkan kaidah bahasanya, teks ulasan film/drama memiliki karakteristik sebagai
berikut.
a. Banyak menggunakan kata sifat sebagai bentuk pendapat dan penilaian unsur-unsur
film/drama. Kata-kata yang dimaksud misalnya, tinggi, pintar, bagus, kurang, menarik.
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b.

c.

Contoh:
1) Secara fisik, tokoh ini berpostur badan tinggi, kurus, tegap, berambut cepak, berkulit
cokelat, berseragam rapi, berkumis, bermata tajam dengan pandangan menyelidik.
2) Secara psikologis, ia berwibawa, berbicara dengan tegas, sombong dan angkuh,
pandai bersilat lidah, pintar memprovokasi, mudah cemas dan khawatir.
3) Dialog yang digunakan dalam pementasan ini cukup panjang sehingga tiap babak
memakan waktu kurang lebih 40 menit.
4) Alur yang digunakan adalah alur maju.
5) Penataan panggung sudah cukup bagus dan mampu menciptakan suasana yang
dimaksud dalam tiap adegan.
6) Tata rias bagus karena mampu membantu pemain dalam menampilkan karakter
yang dibawakannya.
7) Para pemain, secara garis besar, sudah berperan bagus dan berhasil dalam
membawakan cerita.
8) Tema ini dibungkus dengan cerita yang menarik, yang tidak dapat ditemukan tanpa
melihat masing-masing karakter dari tokoh-tokoh yang bermain di dalamnya.
9) Teater ini berhasil membawakan tema secara apik dengan tokoh-tokoh yang bermain
totalitas dengan catatan-catatan seperti yang disebutkan dalam bagian akting.
Banyak menggunakan kata yang menyatakan perincian aspek. Hal ini ditandai oleh
penggunaan kata-kata, seperti berdasarkan, dari segi, kedua, terakhir.
1) Berdasarkan fisiknya, ia tinggi semampai, langsing, berkulit hitam manis, rambut
panjang yang diikat, berpakaian sedikit mewah, feminim, bermata jeli, berbicara
dengan pelan, suara tegas, sedikit genit.
2) Dari segi psikologis, ia penurut, penyayang terhadap Sersan, perhatian, hati-hati,
sopan.
3) Adapun dari segi sosiologis, ia istri seorang sersan, cukup terpandang di lingkungan
rumahnya, mengenal para tetangganya.
4) Babak kedua berkisah tentang kunjungan Kepala Polisi ke rumah Sersan untuk
mengajaknya melakukan sebuah rencana yang akan membawa Sersan masuk
penjara.
5) Di babak kedua, penataan panggungnya dilengkapi satu set kursi tamu karena
settingnya adalah di ruang tamu di rumah Sersan
6) Adapun tata pencahayaan yang digunakan untuk mendukung suasana juga sudah
cukup bagus.
7) Sementara itu, tata suara kurang berhasil dalam pementasan ini.
Karena sifatnya yang argumentatif, dalam suatu alasan banyak dijumpai pernyataan yang
berupa pendapat, yang kemudian ditunjang pula oleh fakta. Kehadiran fakta berfungsi
sebagai sarana untuk memperjelas pendapat.
Pendapat yang dimaksud pada umumnya berupa pernyataan tentang penilaian atas
kelebihan dan kekurangan karya itu sendiri. Berikut contoh-contoh pernyataan yang
berupa pendapat.
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1)

2)

3)

4)

d.

C

Kelebihan
Dialog tidak terlalu kaku karena
pemain bisa dan terkadang
menyelipkan humor di antaranya.
Penataan panggung sudah cukup
bagus dan mampu menciptakan
suasana yang dimaksud dalam tiap
adegan.
Adapun tata pencahayaan yang
digunakan untuk mendukung
suasana juga sudah cukup bagus.
Para pemain, secara garis besar,
sudah bermain bagus dan berhasil
dalam membawakan cerita.

Kekurangan
1) Sementara itu, tata suara kurang
berhasil dalam pementasan ini.
Kadang-kadang ada suara dari
pemain yang kurang bisa ditangkap
oleh penonton.
2) Hanya saja terdapat kekurangan,
yakni kadang-kadang karakter tokoh
yang dibawakan tidak terlalu kuat
karakternya.

Contoh pernyataan yang berupa fakta dalam ulasan film/drama.
1) Pada hari Selasa, pukul 19.00 WIB di Auditorium Universitas Negeri Malang
diadakan pementasan drama “Polisi” oleh Teater Pelangi.
2) Pementasan ini dimainkan oleh lima orang, yaitu Andrean Fahreza Nur
Wicaksono,….
3) Secara fisik, tokoh ini berpostur badan tinggi, kurus, tegap, berambut cepak, berkulit
cokelat, berseragam rapi, berkumis, bermata tajam dengan pandangan menyelidik.
4) Dari segi sosiologis, ia anggota kepolisian yang berpangkat sersan, ayah dari dua
anak, mempunyai istri cantik, mengemban misi rahasia dari kepolisian dengan
menyamar sebagai warga sipil.
5) Dialog yang digunakan dalam pementasan ini cukup panjang sehingga tiap babak
memakan waktu kurang lebih 40 menit.
6) Alur yang digunakan adalah alur maju. Babak pertama menceritakan tentang
tawanan 9512 yang ingin bebas setelah sepuluh tahun dipenjara.
Sebagai suatu ulasan film/drama, teks tersebut banyak menggunakan kata teknis di
bidang itu, seperti babak, properti, dialog, teater, perwatakan, setting, alur, panggung,
tata pencahayaan.

Perbandingan Teks Ulasan

1. Teks Ulasan dengan Teks Ulasan Lainnya
Berdasarkan cara penyampaiannya, teks ulasan film/drama dapat berbentuk lisan dan
tertulis.
a. Berbentuk lisan, dijumpai dalam percakapan biasa dan dalam forum diskusi. Ulasan
dalam bentuk lisan pada umumnya tidak terstruktur dengan baik. Terutama dalam konteks
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percakapan biasa, bentuk ulasannya cenderung tidak lengkap dan bersifat spontanitas.
Ragam bahasa yang digunakan tidak baku, namun lebih mudah dipahami.
b. Berbentuk tertulis, dijumpai dalam bentuk makalah atau laporan, artikel, ataupun esai.
Strukturnya lebih sistematis dan lengkap. Bahasa yang digunakan cenderung baku.
Berdasarkan struktur penyajiannya, bentuk ulasan ada yang populer dan ada pula yang
formal.
a. Ulasan berbentuk populer, contohnya ulasan terhadap drama “Lutung Kasarung”.
Ulasan tersebut tidak menggunakan pembagian secara jelas. Pendahuluan, sinopsis, dan
analisisnya bersifat tersirat. Ulasan berbentuk populer juga lebih ringkas. Hal tersebut
bisa dimaklumi karena ulasan populer umumnya dimuat di media massa yang jumlah
ruangnya (space) sangat terbatas.
b. Ulasan berbentuk formal, contohnya ulasan terhadap drama “Polisi”. Bagian-bagian
pembahasannya dinyatakan secara tersirat dan lebih lengkap. Ulasan ini sering kali
disertai dengan daftar pustaka, kata pengantar, dan daftar isi. Penyajian berbentuk
makalah (seminar) atau laporan tugas belajar.
Berikut format selengkapnya untuk ulasan film/drama berbentuk formal.
Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Tujuan Penulisan
C. Manfaat Penulisan
II. Isi
A. Sinopsis Drama
B. Apresiasi Pementasan
III. Penutup
A. Kesimpulan
B. Saran
Daftar Pustaka
Lampiran-lampiran

2. Teks Ulasan dengan Eksposisi
Dengan karakternya yang bersifat argumentatif, ulasan memiliki kesamaan dengan
teks eksposisi, yakni sama-sama merupakan teks yang mengutamakan argumen-argumen.
Perbedaannya, teks ulasan cenderung berfokus pada masalah-masalah yang muncul saling
bertentangan, misalnya tentang kelebihan dan kelemahan suatu karya (drama/film) dengan
melibatkan berbagai sudut pandang.
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Perbandingan Teks Ulasan dengan Teks Eksposisi
Aspek
1. Kesamaan

2. Perbedaan

Jenis Teks
Ulasan
Eskposisi
Mengemukakan sejumlah argumen, berkategori teks argumentatif.
• Objek pembahasan tertentu,
• Objek (topik) bisa berbagai
berupa karya (film/drama).
hal.
• Mengangkat masalah yang
• Masalah tidak selalu berupa
mungkin memunculkan
bertentangan.
perdebatan, saling bertentangan.

Perbedaan lainnya tampak pada strukturnya, bahwa teks ulasan pada umumnya diawali
dengan penyampaian isu yang berupa identitas dan sinopsis karya yang akan diulas. Sementara
itu, teks eksposisi diawali dengan tesis yang berupa pernyataan umum penulis/pembicara
tentang topik tertentu.
Namun, mungkin pula ulasan-ulasan bergaya populer tidak menyajikan pendahuluan
yang berupa identitas ataupun sinopsis. Bagian pendahuluan ulasan tersebut langsung berupa
tesis, seperti halnya yang lazim dijumpai dalam teks eksposisi. Hal ini sebagaimana yang
tampak pada contoh ulasan berikut.
Teks

Struktur

Penjelasan

Resensi Film Laskar Pelangi, Sebuah Keberanian Berbuah Judul
Manis
Laskar Pelangi adalah sebuah adaptasi dari fenomena Pengenalan
sastra berjudul sama tulisan Andrea Hirata. Dengan isu
ekspektasi tinggi dari penggemar novelnya dan sekumpulan
pemain ternama yang menyesaki film ini, Laskar Pelangi
sudah menjadi hit sejak pertama dibuat.
Film ini berlokasi di Belitong, Sumatra, dan dibuka
dengan tokoh Ikal dewasa (Lukman Sardi) yang kembali
ke tanah kelahirannya setelah merantau. Dia lalu flash
back ke masa kecilnya dulu sewaktu masih SD di SD
Muhammadiyah yang sederhana dengan dua guru yang
bersahaja, Bu Muslimah (Cut Mini) dan Pak Harfan
(Ikranagara).
Lima tahun berlalu dan film ini bercerita tentang
anggota Laskar Pelangi yang sudah kelas 5, melalui sudut
pandang Ikal kecil (Zulfani). Selain Ikal, ada juga tokoh
Lintang (Ferdian) yang amat jenius dan Mahar (Verrys
Yamarno) yang menunjukkan bakat seni luar biasa. Tokohtokoh yang lain adalah Akiong, Harun, Sahara, dan Kucai.
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Identitas
film,
Sinopsis

Keputusan penting sutradara Riri Riza dan produser Argumen,
Mira Lesmana yang memilih anak-anak asli Belitong penilaian
sebagai pemain ternyata tepat. Mereka bisa menyelami ka
rakter masing-masing walaupun tidak punya pengalaman
akting sebelumnya. Memang, Riri dan Mira terkenal akan
kemampuannya mengorbitkan bakat-bakat baru seperti
yang terjadi pada Rachel Maryam.

Pendapat
tentang
kualitas
unsur-unsur
film

Zulfani dan Ferdian menunjukkan penampilan yang
luar biasa sebagai orang baru dalam dunia akting tanpa
pengalaman. Kepolosan mereka terasa sangat natural,
berbeda dengan bintang-bintang cilik lain yang sering
mondar-mandir di layar TV kita. Anda pasti tanpa sadar
tersenyum saat menyaksikan kisah cinta Ikal dengan seorang
gadis Tionghoa yang ditemuinya di pasar, menunjukkan
betapa naturalnya penampilan dia.
Inti dari film ini, secara emosional, sebenarnya Ikal.
Penonton langsung jatuh cinta sejak kemunculan pertama
Ikal di layar. Sebagai anak termiskin dari sebuah komunitas
miskin, gayanya yang terengah-engah menggenjot sepeda
yang terlalu besar untuknya adalah sebuah scene tak
terlupakan.
Sementara itu, aktor veteran Ikranagara, memberikan
penampilan memukau sebagai Pak Harfan. Dia sukses
membawakan karakter guru senior yang bersemangat, baik
hati, dan sanggup mengambil hati anak-anak asuhannya.
Skenarionya agak berbeda dibanding cerita di novel
dengan penambahan beberapa karakter guru yang tidak
dituliskan oleh Andrea. Sebuah hal yang wajar, tentu saja.
Memang ini film lawas keluaran 2008. Akan tetapi,
tidak ada ruginya menonton Laskar Pelangi berkalikali karena film ini memang “beda” dan berani melawan Rekomendasi
arus utama sinema Indonesia. Kami saja tertarik menulis
resensinya sekarang.

Saran untuk
menonton

Sumber: resensifilmbagus.blogspot.com

D

Menulis Teks Ulasan

Berbeda dengan cara menulis teks lainnya, untuk menulis teks ulasan film/drama, terlebih
dahulu kita harus menonton film/dramanya dulu. Jika tidak demikian, kita tidak mungkin
menulis sebuah ulasan dengan benar. Dalam hal ini harus ada tayangan yang kita saksikan secara
langsung.
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Untuk kepentingan penulisan ulasan—bukan sebagai kegiatan menonton biasa—kita
harus mencatat identitas film/drama itu, seperti judul, pengarang/sutradara, waktu dan tempat
pementasan, serta nama produksi/sanggar yang mementaskannya.
Bersamaan dengan menyaksikan tayangan itu, catatlah peristiwa atau adegan-adegan penting
yang terjadi di dalamnya. Pencatatan tersebut diperlukan guna pembuatan sinopsis pada bagian
pembahasan itu. Perhatikan pula kelebihan dan kekurangan tayangan/pementasan itu, berkenaan
dengan perwatakan, alur, tema, setting, dan unsur-unsur lainnya. Pikirkan pula alasan-alasan yang
dapat menjelaskan kelebihan atau kekurangan-kekurangannya itu.
Setelah data-data itu lengkap, tuangkanlah ke dalam bentuk tulisan. Perhatikanlah strukturnya
sebagai berikut.
1. Pendahuluan, sebagai pengenalan isu yang berisi identitas film/drama dan sinopsisnya.
2. Analisis yang berupa argumen-argumen sebagai pembahasan atas kelebihan dan kekurangan
dari unsur-unsur yang terkait dengan perwatakan, setting, dialog, alur, properti, tema. Pada
bagian ini, dapat disertakan pula teori atau pendapat para ahli yang memperkuat analisisanalisis tersebut.
3. Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran (rekomendasi).
Sebagai kerangkanya, kita perlu mengisi bagian-bagian berikut dengan benar.
Bagian-bagian Teks
Jenis/judul karya yang diulas
(film/drama)
a Pengenalan isu
1) film/drama
2) sinopsis
b. Argumen-argumen
1) Argumen 1
2) Argumen 2
3) dst.

c.

Penilaian/rekomendasi

Perincian

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tema
Penokohan
Alur cerita
Tata pentas
Tata rias
Tata cahaya
Kelebihan
Kelemahan
Saran untuk khalayak

Perhatikan pula penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan sebagaimana yang lazim digunakan
dalam teks ulasan, seperti ketepatan penggunaan kata sifat, kata-kata bermakna perincian, dan
kata-kata teknis bidang teater/perfilman. Ketepatan yang dimaksud dapat berkenaan dengan
makna, konteks penggunaan, ataupun ejaan/tanda bacanya.
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Soal-soal Latihan
Pilihlah jawaban yang paling benar!
(Cuplikan teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1-2)
Pada hari Selasa, pukul 19.00 WIB di Auditorium Universitas Negeri Malang diadakan pementasan
drama “Polisi” oleh Teater Pelangi. Pementasan ini dimainkan oleh lima orang, yaitu Andrean
Fahreza Nur Wicaksono, Agus Triono, M. Fatoni Rahman, Mochammad Zaini Leo D., dan Fitratur
Rosyidah. Andre (sapaan akrab Andrean Fahreza Nur Wicaksono) bermain sebagai Kepala Polisi,
Aga (Agus Triono) memainkan tokoh tawanan dan Letnan, Toni (M. Fatoni Rahman) bermain
sebagai sersan, Leo (Mochammad Zaini Leo D.) memainkan tokoh jenderal, dan istri sersan
dimainkan oleh Ida (Fitratur Rosyida).
1.

Berikut ini identitas yang tidak dijelaskan dalam cuplikan di atas adalah ….
A. para pemain
B. tokoh yang diperankan
C. tanggal pelaksaan kegiatan
D. waktu pelaksanaan kegiatan
E. kualitas pementasan

2.

Dalam struktur ulasan, cuplikan tersebut dikategorikan sebagai ….
A. abstrak
B. tesis
C. pendahuluan
D. pengenalan isu
E. argumen-argumen

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 3-4)
Secara fisik, tokoh ini berpostur tinggi, kurus, tegap, berambut cepak, berkulit cokelat,
berseragam rapi, berkumis, bermata tajam dengan pandangan menyelidik.
Secara psikologis, ia berwibawa, berbicara dengan tegas, sombong dan angkuh, pandai
bersilat lidah, pintar memprovokasi, mudah cemas dan khawatir.
Adapun secara sosiologis, ia mempunyai jabatan yang cukup penting di kepolisian
sebagai kepala polisi, suka minum-minuman keras (secara sembunyi-sembunyi), disegani oleh
bawahannya.
3.

Kaidah kebahasaan yang tampak pada cuplikan tersebut adalah ….
A. adanya penggunaan kata perincian
B. adanya penggunaan konjungsi penyebaban
C. adanya penggunaan konjungsi kronologis
D. adanya penggunaan kata kerja abstrak
E. adanya penjelasan tentang struktur penokohan
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4.

Berdasarkan cuplikan di atas, yang bukan termasuk kata sifat adalah ….
A. tinggi
B. disegani
C. mudah
D. pintar
E. cukup

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menawab soal 5-6)
Tema ini dibungkus dengan cerita yang menarik, yang tidak dapat ditemukan tanpa melihat masingmasing karakter dari tokoh-tokoh yang bermain di dalamnya.Teater ini berhasil membawakan
tema secara apik dengan tokoh-tokoh yang bermain totalitas dengan catatan-catatan seperti yang
disebutkan dalam bagian akting.
5.

Dalam struktur ulasan, cuplikan tersebut dikategorikan sebagai ….
A. isu
B. masalah
C. penilaian
D. argumetasi
E. rekomendasi

6.

Kata yang bukan istilah teknis dalam cuplikan tersebut adalah ….
A. teater
B. tema
C. tokoh
D. karakter
E. totalitas

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 7-8)
Anda pernah mendengar kisah Romeo dan Juliet? Itu adalah kisah percintaan yang dikarang oleh
sastrawan besar Inggris, William Shakespeare. Kisah itu telah menyebar ke berbagai penjuru
dunia, termasuk Indonesia, dan dituturkan banyak orang.
Akan tetapi, siapa sangka, kisah percintaan nan romantik sekelas Romeo dan Juliet juga pernah
ada di Indonesia. Di Makassar, Sulawesi Selatan, kisah percintaan semacam itu juga pernah
direkam dalam karya sastra setempat. Itulah kisah “Datu Museng dan Maipa Deapati”.
7.
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Isu yang diperkenalkan dalam cuplikan di atas adalah ....
A. kisah Romeo dan Juliet
B. romantisme dalam kisah percintaan
C. percintaan orang terkenal
D. perkembangan sastra di Indonesia
E. penyebaran kisah cinta yang mendunia
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8.

Konjungsi yang digunakan dalam menghubungkan kalimat ketiga dan keempat bermakna
….
A. kausalitas
B. pertentangan
C. perbandingan
D. kronologis
E. spasial

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 9-10)
Meski tidak sepopuler Romeo and Juliet, kisah “Datu Museng dan Maipa” juga membuktikan
kepada kita bahwa Nusantara ini juga punya kekayaan karya sastra yang tidak kalah dengan
bangsa lain. Nama Datu Museng sendiri dijadikan nama sebuah jalan besar di Kota Makassar.
Cerita rakyat tentang “Datu Museng dan Maipa” juga masih hidup di tengah-tengah masyarakat
Makassar.
9.

Cuplikan tersebut lebih tepat apabila disebut sebagai ….
A. isu
B. argumen
C. sinopsis
D. fakta
E. rekomendasi

10. Istilah teknis dalam cuplikan di atas adalah ….
A. Datu Museng
B. Nusantara
C. cerita rakyat
D. tidak populer
E. Kota Makassar
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 11-12)
(1) Drama ini menceritakan sebuah kerajaan yang maju dan sejahtera bernama Pasir Bantang. (2)
Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, dialah Prabu Tapa Agung. (3) Pada suatu
hari, sang Prabu berniat untuk menurunkan takhtanya.(4) Semua rakyat gelisah, termasuk ketujuh
putrinya. (5) Hanya Purbalaranglah yang terlihat bahagia. (6) Ia merasa takhta itu akan turun
kepadanya karena ia merupakan anak pertama. (7) Namun, tanpa disangka, takhta turun kepada
putri bungsu, yaitu Purbasari Ayu Wangi.
11. Unsur yang tidak dikupas dalam sinopsis di atas adalah ….
A. tema
B. penokohan
C. latar
D. alur
E. watak
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12. Kalimat yang menggunakan konjungsi pertentangan ditandai dengan nomor ….
A. (1)		
B. (3)		
C. (4)		
D. (6)
E. (7)
(Kedua cuplikan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 13-14)
Teks I
Kelebihan dari pementasan teater musikal Lutung Kasarung ini yaitu performansi yang menarik,
busana yang indah serta setting latar panggung yang sesuai membuat penonton terpukau.
Perpaduan tarian-tarian yang gemulai menambah keistimewaan teater ini. Serta Lutung-lutung
yang bertingkah lucu sangat menggemaskan, memancing para penonton untuk tertawa.
Kekurangannya, bahasa daerah yang dipergunakan kadang-kadang membuat penonton sedikit
kesulitan untuk menerjemahkannya.
Teks II
Penonton langsung jatuh cinta sejak kemunculan pertama Ikal di layar. Sebagai anak termiskin
dari sebuah komunitas miskin, gayanya yang terengah-engah menggenjot sepeda yang terlalu
besar untuknya adalah sebuah scene yang tak terlupakan.
Sementara itu, aktor veteran Ikranagara, memberikan penampilan memukai sebagai Pak Harfan.
Dia sukses membawakan karakter guru senior yang bersemangat, baik hati, dan sanggup
mengambil hati anak-anak asuhannya.
13. Persamaan kedua teks di atas adalah ….
A. sama-sama ditempatkan pada bagian kesimpulan
B. sama-sama mengulas suatu pementasan
C. sama-sama membahas kelebihan suatu adegan
D. sama-sama mengemukakan pendapat dan alasan
E. sama-sama menggunakan data tertulis
14. Perbedaan kedua teks di atas adalah ….
A. teks I tentang pementasan drama, teks II tentang film
B. teks I tentang perawatakan, teks II tentang tema
C. teks I tentang kekurangan, teks II tentang kelebihan
D. teks I berupa kesimpulan, teks II berupa analisis
E. teks I mengandung fakta, teks II mengandung pendapat
15. Analisis pun dinyatakan secara tersurat, yakni meliputi semua unsur drama, yakni aspek
perwatakan, setting, dialog, alur, properti, akting para pemain, dan tema. Pada setiap unsur
tersebut, dinyatakan penilaian-penilaian yang disertai dengan alasan atau fakta-fakta yang
mendukung penilaian tersebut. Adapun bentuk penilaian itu sendiri ada yang berupa pujian
dan ada pula yang berupa kritikan.
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Cuplikan analisis di atas berkenaan dengan aspek ….
A. struktur
B. isi
C. bahasa
D. kaidah
E. unsur-unsur
16. Berikut ini contoh ulasan yang tidak mengandung fakta adalah ….
A. Pada hari Selasa, pukul 19.00 WIB di Auditorium Universitas Negeri Malang diadakan
pementasan drama “Polisi” oleh Teater Pelangi.
B. Pementasan ini dimainkan oleh lima orang, yaitu Andrean Fahreza Nur Wicaksono,….
C. Dialog tidak terlalu kaku karena pemain bisa dan terkadang menyelipkan humor di
antaranya.
D. Secara fisik, tokoh ini berpostur tinggi, kurus, tegap, berambut cepak, berkulit cokelat,
berseragam rapi, berkumis, bermata tajam dengan pandangan menyelidik.
E. Dari segi sosiologis, ia anggota kepolisian yang berpangkat sersan, ayah dari dua anak,
mempunyai istri cantik, mengemban misi rahasia dari kepolisian dengan menyamar
sebagai warga sipil.
17. Maipa sendiri juga tipe perempuan setia. Cintanya kepada suaminya tidak goyah oleh apa
pun, sekalipun sudah berhadapan dengan maut. Maipa juga tidak rela tubuhnya dimiliki oleh
bangsa yang berniat menjajah negerinya.
Cuplikan di atas mengomentari unsur ….
A. tema
B. penokohan
C. amanat
D. setting
E. alur
18. Beginilah kata-kata Maipa saat hendak menghembuskan napas terakhir.
“Datuku, jangan ragukan ketulusan Maipamu. Aku rela pergi mendahuluimu, merintis
jalan menuju tempat yang telah ditentukan oleh Maha Pencipta. Junjunganku Datu, aku
rela mati di tanganmu. Tuhan jadi saksi, bahwa kuharamkan kulitku ini disentuh Balandaya
(Belanda).“ – Maipa Deapati.
Untuk menulis teks seperti itu, yang harus dilakukan seseorang adalah ....
A. memerhatikan pementasan
B. mencatat dialog tokoh
C. menemukan pokok pikiran tokoh
D. mengikuti alur cerita
E. menjelaskan rangkaian peristiwa
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(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 19-20)
Inti dari film ini, secara emosional, sebenarnya Ikal. Penonton langsung jatuh cinta sejak
kemunculan pertama Ikal di layar. Sebagai anak termiskin dari sebuah komunitas miskin, gayanya
yang terengah-engah menggenjot sepeda yang terlalu besar untuknya adalah sebuah scene tak
terlupakan.
19. Aspek yang dikomentari dalam cuplikan tersebut adalah ….
A. tata pementasan
B. teknik bermain peran
C. kemampuan penyutradaraan
D. pengetahuan dalam perfilman
E. penguasaan panggung
20. Berikut ini yang bukan termasuk argumen dalam cuplikan tersebut adalah ….
A. kekuatan cerita berada pada tokoh Lintang
B. kehidupan orang miskin selalu menarik
C. penonton akan tertarik dengan kemunculan tokoh Ikal
D. teknik bermain tokoh Ikal sangat berkesan
E. awal sajian film sangat memukau
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XI

Teks Sejarah

A Pengertian Teks Sejarah
Secara etimologi atau asal katanya, sejarah diambil dari dalam bahasa Arab yaitu syajaratun
artinya ‘pohon’. Dalam bahasa Arab dikenal pula istilah syajarah annasab, artinya ‘pohon
silsilah’. Dikatakan sebagai pohon sebab pohon akan terus tumbuh dan berkembang dari tingkat
yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Sejarah dianalogikan sebagai pohon yang terus
berkembang dari akar sampai ke ranting yang terkecil.
Dalam bahasa Inggris, sejarah berpadanan dengan kata history. Artinya ‘masa lampau umat
manusia’. Kata history diturunkan dari bahasa Latin dan Yunani, yaitu historia. Artinya ‘informasi’
atau ‘pencarian’; dapat pula diartikan ‘ilmu’. Hal ini menunjukkan bahwa pengkajian sejarah
sepenuhnya bergantung kepada penyelidikan terhadap perkara-perkara yang benar-benar pernah
terjadi. Istor dalam bahasa Yunani artinya ‘orang pandai’. Istoria artinya ‘ilmu yang khusus
untuk menelaah gejala-gejala dalam urutan kronologis’.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah diartikan sebagai asal-usul (keturunan)
silsilah; kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau; pengetahuan atau
uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau; ilmu sejarah.
Dalam sumber lain, dinyatakan bahwa sejarah merupakan catatan peristiwa masa lampau.
Berdasarkan sumber tersebut sejarah mengandung tiga pengertian.
1. Sejarah adalah silsilah atau asal-usul.
2. Sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau.
3. Sejarah adalah ilmu, pengetahuan, dan cerita pelajaran tentang kejadian atau peristiwa yang
benar-benar terjadi di masa lampau.
Namun, kata sejarah lebih sering dimaknai sebagai sesuatu yang telah terjadi pada waktu
lampau dalam kehidupan umat manusia. Sejarah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia
dan bahkan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia dari tingkat yang
sederhana ke tingkat yang lebih maju atau modern.
Sejarah sangat penting dipelajari dengan alasan-alasan sebagai berikut.
1. Kita dapat mengetahui peristiwa/kejadian yang terjadi di masa lampau.
2. Peristiwa yang terjadi di masa lampau tersebut dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam
kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di masa kini dan yang akan datang.
3. Dengan sejarah kita tidak sekadar mengingat fakta-fakta yang ada pada masa lampau,
tetapi kita pun dapat lebih memaknainya dengan mengetahui sebab akibat terjadinya suatu
peristiwa.
Teks Sejarah
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Sebagai suatu teks, sejarah memiliki kesamaan dengan teks eksplanasi jika penyajiannya
terfokus pada proses atau sebab-akibat terjadinya peristiwa. Misalnya, tentang proses
berlangsungnya Proklamasi Kemerdekaan RI, proses keluarnya Dekret Presiden, sebab-akibat
terjadinya Perang Diponegoro.
Teks sejarah dapat pula dikelompokkan ke dalam jenis cerita ulang (recount text), yakni
teks yang menceritakan kembali tentang kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman di masa
lampau. Lebih sepesifik lagi, sejarah termasuk ke dalam cerita ulang faktual (factual recount)
karena yang menjadi dasar penceritaannya berupa peristiwa yang benar-benar terjadi. Mungkin
pula kita pun akan membahas sejarah tentang kehidupan seseorang (biografi, autobiografi). Jenis
teks semacam ini digolongkan ke dalam pengalaman pribadi (personal recount). Selain itu, cerita
ulang mungkin pula bersifat imajinatif, bentuknya mungkin berupa legenda ataupun hikayat.

B

Fungsi, Struktur, dan Kaidah Teks Sejarah

1. Fungsi Teks Sejarah
Dengan adanya pelajaran sejarah di sekolah, pasti ada manfaatnya. Teks sejarah
memberikan pengalaman, pelajaran, dan pemantapan kepribadian bagi individu, masyarakat
dan bangsa. Adapun manfaat-manfaat mempelajari teks sejarah adalah sebagai berikut.

a. Memberikan Kesadaran Waktu
Kesadaran waktu yang dimaksud adalah kehidupan dengan segala perubahan,
pertumbuhan, dan perkembangannya yang terus berjalan melewati waktu. Dengan
memiliki kesadaran sejarah (waktu) yang baik, seseorang akan senantiasa berupaya
mengukir sejarah kehidupannya sebaik-baiknya. Dia akan selalu berusaha untuk
membuat catatan kehidupannya dengan hal-hal bermanfaat sepanjang waktu.

b. Memberikan Pelajaran yang Baik
Dengan mempelajari sejarah seseorang atau suatu bangsa akan bercermin dan menilai
peristiwa-peristiwa yang merupakan prestasi dan peristiwa-peristiwa yang merupakan
kegagalan. Peristiwa-peristiwa masa lalu, baik itu yang positif maupun negatif, harus
kita jadikan hikmah agar kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang lagi.
Misalnya, sikap kedaerahan atau mementingkan diri sendiri dan kelompok selalu
membuahkan kegagalan, sedangkan sikap persatuan dan kesatuan menjadikan bangsa
ini kokoh dan mudah pula mencapai cita-cita untuk Indonesia merdeka. Oleh karena
itu, kita harus menjauhkan diri dari sikap mementingkan golongan ataupun kelompok;
sebaliknya harus bersatu padu untuk menuju Indonesia yang adil dan makmur.

c. Memperkokoh Rasa Kebangsaan (Nasionalisme)
Suatu bangsa adalah suatu kelompok sosial yang ditinjau dari berbagai segi memiliki
banyak perbedaan. Terbentuknya suatu bangsa disebabkan adanya kesamaan sejarah
besar di masa lampau dan adanya kesamaan keinginan untuk membuat sejarah besar
bersama. Dengan membaca sejarah, rasa kebersamaan ini akan semakin kokoh demi
membangun sebuah bangsa yang besar di masa yang akan datang.
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d. Memberikan Ketegasan Identitas Nasional dan Kepribadian Suatu Bangsa
Kepribadian dan identitas nasional suatu bangsa terbentuk dari keseluruhan
pengalaman sejarah suatu bangsa tersebut. Karena setiap bangsa memiliki pengalaman
sejarah yang berbeda-beda, kepribadian suatu bangsa akan berbeda-beda pula. Dengan
mempelajari sejarah akan lebih memperjelas identitas nasional dan kepribadian suatu
bangsa. Berdasarkan sejarah kita adalah bangsa yang tidak mudah menyerah; gigih
dalam melawan semua bentuk penjajahan. Dengan demikian, tidaklah layak apabila kita
sebagai generasi penerusnya begitu mudah menyerah dalam menghadapi setiap masalah.
Kita adalah bangsa yang besar yang berkepribadian kuat dan tidak mudah menyerah.

e. Sumber Inspirasi
Sejarah berupaya merekam aktivitas manusia pada masa silam. Pengetahuan dan
cita-cita masa lampau dapat menjadi sumber inspirasi dalam rangka menumbuhkan citacita masa depan. George Macaulay Travelyan berpendapat bahwa di dalam pendidikan
dan usaha menumbuhkan cita-cita masa kini dan hari esok, pengetahuan tentang cita-cita
masa lampau merupakan sumber ilham yang penting.

f.

Sarana Rekreatif
Sejarah dalam bentuk kisah seringkali menjadi sumber bacaan yang mengasyikkan
karena merupakan kisah, apalagi kalau penyajiannya menarik dengan gaya bahasa yang
memikat. Seperti halnya membaca cerpen ataupun novel, teks sejarah dapat menghibur
karena dapat menumbuhkan suasana hati yang menyenangkan.

2. Struktur Teks Sejarah
Berdasarkan struktur ataupun bentuknya, teks sejarah umumnya merupakan teks yang
panjang. Misalnya, teks yang menjelaskan sejarah pergerakan nasional Indonesia. Teksnya
tentu akan terdiri atas ratusan halaman, atau bahkan berjilid-jilid buku. Demikian pula dengan
teks sejarah tentang revolusi industri, bentuknya akan jauh lebih tebal karena meliputi cerita
di berbagai negara.
Namun, secara umum, teks sejarah terbagi ke dalam tiga bagian, yakni pengenalan
(orientation), rekaman peristiwa (events), dan penutup (ending).
a. Pengenalan, berupa penyampaian informasi tentang pengertian ataupun definisi luas
peristiwa yang akan diceritakan. Pada bagian ini disebutkan waktu dan tempat terjadinya
peristiwa. Mungkin pula langsung disebutkan pelaku-pelaku. Apabila sejarah itu tentang
perjalanan hidup seseorang, yang diperkenalkan adalah identitas umum dari tokoh itu.
Berikut contoh pengenalan di dalam teks sejarah Perang Dunia II.
Perang Dunia Kedua (PD II) merupakan perang global yang berlangsung mulai
tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak negara di dunia. Perang ini
merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di
berbagai pasukan militer. Negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan
ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang sehingga menghapus
perbedaan antara sumber daya sipil dan militer. Perang ini pun ditandai oleh sejumlah
peristiwa penting yang melibatkan kematian massal warga sipil, termasuk holocaust
dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan. Perang Dunia II memakan korban
jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa. Perang Dunia II juga merupakan konflik
paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia.
Teks Sejarah

223

b.

Rekaman peristiwa, berupa rangkaian peristiwa yang biasanya disampaikan dalam urutan
koronologis. Adapun yang dimaksud dengan kronologis adalah pola pengembangan teks
yang berdasarkan urutan waktu. Peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai dengan
urutan waktu sehingga peristiwa-peristiwa sejarah tidak terjadi secara melompat-lompat
urutan waktunya; atau bahkan berbalik urutan waktunya (anakronis). Peristiwa-peristiwa
sejarah yang diceritakan dan disusun berdasarkan urutan kejadian tanpa memberi
penjelasan tentang hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut, disebut kronik.
Di dalam urutan peristiwa sejarah, sering dikenal istilah periodisasi, yakni
pembagian atau pembabakan peristiwa-peristiwa masa lampau yang sangat panjang
menjadi beberapa zaman. Dalam kenyataan sejarah yang sebenarnya tidak dikenal
adanya periodisasi sejarah. Penyusunan periodisasi dalam teks sejarah bertujuan untuk
mempermudah dalam mempelajari sejarah. Dalam menyusun periode-periode sejarah
tersebut harus disusun secara kronologis. Peristiwa-peristiwa sejarah tersebut harus
dikelompokkan dan disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya dengan unsur-unsur
di dalamnya terkandung unsur tema (siapa), pelaku (siapa), tempat (di mana), waktu
(kapan), proses kejadian (bagaimana), dan sebab akibat peristiwa (mengapa).
Berikut contoh rekaman peristiwa yang di dalamnya terkandung periodisasi sejarah
peradaban manusia purba.
a.

b.
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Zaman Batu Tua (Paleolitikum)
Zaman ini diperkirakan berlangsung selama 600.000 tahun silam. Selama
kurun waktu tersebut manusia hanya menggunakan alat-alat yang paling dekat
dengan lingkungan hidup mereka, seperti kayu, bambu, dan batu. Mereka
menggunakan batu yang masih kasar untuk berburu binatang. Batu juga
berfungsi sebagai kapak yang digenggam untuk memotong kayu atau membunuh
binatang buruan. Kehidupan manusia pendukung zaman ini masih nomaden atau
berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kegiatan hidup harian manusia
pendukung zaman ini adalah mengumpulkan bahan makanan untuk dikonsumsi
saat itu. Kegiatan seperti ini disebut peradaban food gathering tahap awal atau
pengumpul makanan (berburu, menangkap ikan, mengumpulkan keladi, ubi, dan
buah-buahan hutan).
Hasil kebudayaan zaman ini dikenal dengan Budaya Pacitan {Contoh: kapak
penetak (chopper) dan kapak perimbas} dan Budaya Ngandong (Contoh: alat-alat
tulang dan tanduk rusa, flake atau alat-alat yang terbuat dari batu-batu kecil).
Zaman Paleolitikum diperkirakan didukung oleh jenis-jenis manusia purba
yang ditemukan di pulau Jawa pada akhir abad ke-19 dan sepanjang abad
ke-20. Manusia pendukung tersebut, yaitu Meganthropus Palaeojavanicus,
Pithecantropus Robustus, Pithecantropus Mojokertensis, Pithecantropus
Erectus, Homo Soloensis, dan Homo Wajakensis. Selain itu, juga didukung oleh
Sinanthropus Pekinensis.
Zaman Batu Tengah (Mesolitikum)
Manusia Zaman Mesolitikum telah bertempat tinggal tetap. Mereka ber
tempat tinggal di gua yang disebut peradaban abris sous roche. Para ahli ilmu
purbakala menyebutkan bahwa zaman ini berlangsung kurang lebih 20.000 tahun
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silam. Manusia purba pendukung peradaban ini merupakan campuran bangsabangsa pendatang dari Asia. Dengan demikian, alat-alat yang mereka gunakan
juga mendapat pengaruh dari daratan Asia. Mereka menggunakan batu yang lebih
halus serta panah bergigi yang terbuat dari tulang hewan untuk berburu binatang
buruan. Zaman ini merupakan masa food gathering tahap lanjut.
c.

Penutup, berisi cerita akhir dari paparan peristiwa yang disampaikan sebelumnya.
Bentuk umumnya berupa akibat (konsekuensi) dari rangkaian peristiwa sebelumnya,
misalnya berupa kekalahan, kemenangan, kematian, penaklukan. Mungkin pula pada
bagian ini berisi kesimpulan, komentar, atau evaluasi atas peristiwa-peristiwa yang telah
diceritakan.
Berikut contoh bagian penutup untuk teks sejarah tentang Perang Dipenogoro.

Struktur Teks Sejarah

Dengan tertangkapnya Diponegoro berakhirlah perang Diponegoro. Perang ini cukup
merepotkan keuangan Belanda karena menelan biaya perang yang cukup besar.

Pengenalan

Peristiwa I

Rekaman Peristiwa

Peristiwa II

Penutup (akibat,
kesimpulan, penilaian)

Peristiwa III, dst.

3. Kaidah Teks Sejarah
Pada saat membaca teks sejarah, kita akan menemukan kaidah kebahasaannya, seperti
berikut.
a. Menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau.
Contoh:
1) Zaman ini diperkirakan berlangsung selama 600.000 tahun silam.
2) Ketika itu, belum ditemukan peralatan yang menggunakan logam; semuanya
berbahan tanah.
3) Pada tanggal 30 Juli 1826 Pasukan Diponegoro memenangkan pertempuran di dekat
Lengkong dan tanggal 28 Agustus 1826 di Delanggu.
4) Selama kurun waktu tersebut manusia hanya menggunakan alat-alat yang paling
dekat dengan lingkungan hidup mereka, seperti kayu, bambu, dan batu.
b. Menggunakan kata-kata kerja yang bermakna tindakan atau perbuatan pelaku (sejarah),
seperti memerangi, menyaksikan, membuat, membacakan, merundingkan.Katakata itu sangat dipengaruhi oleh tema peristiwanya. Jika peristiwa peperangan yang
Teks Sejarah
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c.

d.

diceritakannya, maka kata-kata kerjanya tidak jauh dari tindakan yang menandai
peperangan itu. Misalnya, menembak, menculik, menyerang, menghabisi. Ketika peristiwa
sejarah yang diceritakan itu berkenaan dengan kebudayaan, kata-kata yang digunakan
adalah mementaskan, mempertontonkan, menciptakan, mengkreasikan, dan sejenisnya.
Menggunakan fungsi keterangan yang menggunakan tempat, waktu, atau cara.
Contoh:
1) Bangunan-bangunan Megalitikum banyak ditemukan di dataran tinggi Pasemah
Sumatra Selatan.
2) Mereka hidup di gua-gua dan hanya menggunakan peralatan hidup yang sangat
sederhana dari tulang, batu, dan kayu yang berada di lingkungan sekitarnya.
3) Tradisi pembuatan gerabah di Nusantara telah berkembang pada zaman Mesolithikum.
4) Pada zaman ini tradisi pembuatan gerabah berkembang menjadi beberapa kompleks
berikut ini.
5) Dengan melalui sungai dan lembah mereka menyebar ke daerah pantai.
6) Mereka menggunakan kapal berupa kapal perang yang diperlengkapi dengan meriammeriam yang siap untuk ditembakkan.
Menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan peristiwa, seperti kemudian, lalu,
setelah (temporal).
Contoh:
1) Mereka kemudian meminta izin untuk berdagang di Malaka.
2) Portugis kemudian mendirikan benteng yang diberi nama Sao Paulo.
3) Setelah pembentukan VOC pada tahun 1602, kekuatan Belanda terus meningkat.
4) Setelah memberi tebusan untuk membebaskan teman‑temannya yang disekap penguasa.
Untuk lebih jelasnya, berikut contoh analisis terhadap struktur dan kaidah teks sejarah.

Chairil Anwar
Bagi mereka yang mempelajari sejarah kesusastraan
Indonesia, pasti akan menjumpai istilah Angkatan
45. Salah seorang yang tidak dapat dilepaskan dari
angkatan itu ialah penyair yang tengah kita bicarakan
ini. Dunia sastra Indonesia mencatat namanya karena
usahanya memberi corak baru dalam puisi kita.
Berbeda dengan sajak-sajak sebelumnya, penyair ini
benar-benar memperhitungkan pemakaian kata dan
ungkapan dalam ciptaannya. Kata-kata yang dipakai
benar-benar merupakan representasi dari pemikiran dan
pengendapan pengalaman. Singkat, padat, bermakna,
dan tentunya tetap menampilkan keindahan bahasa.
“Aku sebagai seniman harus mempunyai ketajaman
dan ketegasan dalam menimbang serta memutus,”
katanya dalam salah satu pidatonya.
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Mengenai mutu, dikatakannya, “Sebuah sajak, sebuah hasil kesenian menjadi penting
bukanlah karena panjangnya ataupun pendeknya, tetapi adalah karena tingkatannya,
kadarnya.”
Pendiriannya ini kita jumpai dalam kenyataan hidupnya. Tidak banyak karya
ditinggalkannya. Hanya dua kumpulan sajak, yakni Deru Campur Debu yang pertama
kali diterbitkan oleh Penerbit Pembangunan tahun 1949; kemudian Kerikil Tajam dan
Yang Terampas dan Yang Putus diterbitkan oleh Pustaka Rakyat pada tahun yang sama.
Masih ada lagi beberapa sajaknya yang dikumpulkan bersama penyair lain yang kemudian
diterbitkan dengan nama Tiga Menguak Takdir (Balai Pustaka, 1950). Selain itu, masih
banyak lagi puisi dan prosa lainnya yang tersebar di surat kabar dan majalah yang belum
sempat dikumpulkan. Sebuah karangan prosa, antara lain, berupa karya dari John Steinbeck
yang berjudul The Raid yang kemudian diterjemahkannya dengan nama Kena Gempur.
Menurut penelitian, selama tahun 1942 sampai 1949, Chairil Anwar hanya berhasil
menciptakan 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan. Prosa aslinya ada 6
buah, sedangkan terjemahannya 4 buah.
Bagaimanapun, sajak-sajak yang ditulis Chairil Anwar itu telah memberikan udara
baru bagi kesusastraan kita. Perhatikan tentang bagaimana ia menggali kekuatan kata-kata
seperti pada petikan sajak ini.
cemara menderai sampai jauh
terasa hari jadi akan malam
ada beberapa dahan di tingkap merapuh
dipukul angin yang terpendam
Dalam puisi tersebut terasa bagaimana kerapuhan dirinya dalam menghadapi
kehidupan ini. Apalagi kalau kita membaca bait terakhir sajak itu yang berbunyi:
hidup hanya menunda kekalahan
tambah jauh dari cinta sekolah rendah
dan tahu, ada yang tetap tidak diucapkan
sebelum pada akhirnya kita menyerah
Ya, pada akhirnya manusia menyerah juga akan kekuasaan maut. Meskipun masih
ada yang akan diucapkan, tetapi semua itu tidaklah sempat lagi. Penyair Chairil Anwar,
pada akhirnya menyerah juga kepada penyakit yang bersarang di tubuhnya. Pada tanggal
28 April 1949 ia meninggal di Rumah Sakit Umum Jakarta dan dimakamkan di Pekuburan
Karet.
Sumber: Bahasa Indonesia, Depdikbud

Teks tersebut menceritakan riwayat seorang penyair yang bernama Chairil Anwar. Tokoh
itu diungkapkan secara kronologis kiprahnya di dunia kepenyairan hingga tokoh itu meninggal
dunia.
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1.

2.
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Struktur Teks
Secara struktur, teks itu dibangun oleh pengenalan, rekaman peristiwa, dan penutup.
Pengenalan teks diisi dengan penjelasan sosok Chairil Anwar tentang kotribusinya di
dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Bahasan tersebut ditempatkan pada paragraf
pertama. Antara lain, dinyatakan di dalam bagian awal teks tersebut bahwa Chairil
Anwar telah memberi corak baru di dalam dunia sastra Indonesia. Sajak-sajak Chairil
Anwar berbeda dengan yang sebelumnya, penyair ini benar-benar memperhitungkan
pemakaian kata dan ungkapan dalam ciptaannya.
Rekaman peristiwa diisi dengan pandangan Chairil Anwar itu sendiri terkait
dengan kiprahnya sebagai seorang penyair. Diungkapkan pula rekam jejaknya di bidang
kepenyairannya secara kronologis, termasuk bukti-bukti autentik atas keunggulan karyakaryanya melalui kutipan dari puisi yang diciptakannya. Antara lain, dinyatakan bahwa
Chairil Anwar adalah seorang penyair yang cukup produktif. Selama tahun 1942 sampai
1949, ia berhasil menciptakan 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan.
Prosa aslinya ada 6 buah, sedangkan terjemahannya 4 buah. Puisi-puisi yang ditulis
Chairil Anwar itu telah memberikan udara baru bagi kesusastraan kita.
Bagian penutup teks itu berupa cerita meninggalnya Chairil Anwar yang disebabkan
oleh penyakit yang bersarang di tubuhnya pada tanggal 28 April 1949 di Rumah Sakit
Umum Jakarta, dan dimakamkan di Pekuburan Karet.
Kaidah Teks
Kaidah-kaidah kebahasaan yang menandai bacaan itu sebagai teks sejarah adalah
sebagai berikut.
a. Penggunaan kalimat-kalimat bermakna lampau. Kalimat-kalimat yang dimaksud
adalah sebagai berikut.
1) Tidak banyak karya ditinggalkannya.
2) Selain itu, masih banyak lagi puisi dan prosa lainnya yang tersebar di surat
kabar dan majalah yang belum sempat dikumpulkan.
3) Menurut penelitian, selama tahun 1942 sampai 1949, Chairil Anwar hanya
berhasil menciptakan 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan.
4) Sajak-sajak yang ditulis Chairil Anwar itu telah memberikan udara baru bagi
kesusastraan kita.
5) Penyair Chairil Anwar, pada akhirnya menyerah juga kepada penyakit yang
bersarang di tubuhnya pada tanggal 28 April 1949 di Rumah Sakit Umum
Jakarta, dan dimakamkan di Pekuburan Karet.
b. Penggunaan kata-kata kerja yang bermakna tindakan atau perbuatan yang berfokus
pada pelaku (sejarah). Kata-kata itu tampak pada kalimat-kalimat berikut.
1) Penyair ini benar-benar memperhitungkan pemakaian kata dan ungkapan dalam
ciptaannya.
2) Chairil Anwar hanya berhasil menciptakan 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan
10 sajak terjemahan.
3) Bagaimanapun, sajak-sajak yang ditulis Chairil Anwar itu telah memberikan
udara baru bagi kesusastraan kita.
4) Ya, pada akhirnya manusia menyerah juga akan kekuasaan maut.
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Penggunaan fungsi keterangan yang mengungkapkan tempat, waktu, atau cara. Hal
tersebut tampak pada kalimat-kalimat berikut.
1) Pendiriannya ini kita jumpai dalam kenyataan hidupnya.
2) Selama tahun 1942 sampai 1949, Chairil Anwar hanya berhasil menciptakan 70
sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan.
3) Pada akhirnya manusia menyerah juga akan kekuasaan maut.
4) Penyair Chairil Anwar pada akhirnya menyerah juga kepada penyakit yang
bersarang di tubuhnya.
5) Pada tanggal 28 April 1949 ia meninggal di Rumah Sakit Umum Jakarta, dan
dimakamkan di Pekuburan Karet.
d. Penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan peristiwa. Hal itu seperti yang
tampak pada kalimat-lalimat berikut.
1) Masih ada lagi beberapa sajaknya yang dikumpulkan bersama penyair lain yang
kemudian diterbitkan dengan nama Tiga Menguak Takdir.
2) Sebuah karangan prosa, antara lain, berupa karya dari John Steinbeck yang ber
judul The Raid yang kemudian diterjemahkannya dengan nama Kena Gempur.
Berdasarkan struktur dan kaidahnya, dapat disimpulkan bahwa teks berjudul “Chairil
Anwar” sudah memenuhi kriteria sebagai teks sejarah. Namun, teks tersebut berfokus pada
kisah hidup seseorang, bukan sejarah perjuangan bangsa sebagaimana yang dicontohkan
pada beberapa teks sebelumnya.Teks tersebut lebih tepat disebut sebagai biografi, yakni teks
yang meriwayatkan kehidupan seseorang.
Bagaimana halnya dengan struktur dan kaidah teks di bawah ini?
c.

Perang Aceh
Perang Aceh merupakan perang yang paling lama dan paling banyak menelan biaya
untuk Belanda. Pada abad ke-19, Aceh masih merupakan kerajaan merdeka. Pada Traktat
London tahun 1824, Inggris dan Belanda sudah bersepakat untuk menghormati kedaulatan
Aceh. Tetapi pada Traktat Sumatra tahun 1871, Belanda diberi kebebasan menaklukkan
seluruh Sumatra, termasuk Aceh.
Pada tahun 1873, Belanda mengirim utusan ke Kutaraja yang menuntut agar Aceh
takluk kepada Belanda. Sultan Mahmudsyah, penguasa Aceh, menolak tuntutan itu.
Belanda mencetuskan perang dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor
Jenderal Kohler. Perlawanan Aceh di Mesjid Raya dapat diatasi Belanda, tetapi Kohler
tewas tertembak di depan mesjid. Pasukan Belanda dapat ditahan bahkan dipukul mundur.
Serangan pertama Belanda pada tahun 1873 telah mengalami kegagalan.
Pada bulan Desember 1873 Belanda kembali mengirim pasukan dipimpin oleh
Van Swieten. Setelah terjadi pertempuran hebat yang menelan banyak korban di kedua
belah pihak, istana dapat dikuasai Belanda. Namun demikian, Van Swieten tidak berhasil
menawan sultan. Sultan Mahmudsyah menyingkir ke Luengbata. Tidak lama Sultan
Mahmudsyah memimpin perang dari Luengbata. Ia terserang penyakit dan tidak berapa
lama kemudian ia meninggal.
Pemerintahan dilanjutkan oleh puteranya yang masih kecil bernama Sultan Muhammad
Daudsyah dengan bantuan dewan perwalian. Di seluruh Aceh berkobar perang sabilillah.
Ulama‑ulama terkenal, di antaranya Teungku Cik Di Tiro memimpin barisan melawan
pasukan Belanda.
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Jenderal Pelyang menggantikan Van Swieten terbunuh di daerah Tunga. Belanda
memagari daerah yang telah dikuasai dengan pos‑pos penjagaan. Sebaliknya pasukan
Aceh berusaha menerobos daerah itu.
Teuku Umar memimpin perjuangan di daerah pantai barat. Bersama dengan istrinya
Cut Nyak Dien, ia memimpin serangan‑serangan terhadap pos‑pos Belanda, yang akhirnya
daerah sekitar Meulaboh dikuasainya.
Perang sudah berlangsung sepuluh tahun, tetapi Belanda baru berhasil menguasai
daerah sekitar Kutaraja. Para pemimpin Belanda berpikir keras mencari cara untuk
mengalahkan Aceh secepatnya. Pemerintah menunjuk seorang ahli kebudayaan Aceh
yang bernama Dr. Snouck Hurgronje untuk menyelidiki kehidupan masyarakat Aceh.
Dengan nama samaran Abdulgafar, ia berdiam di tengah‑tengah masyarakat Aceh sambil
mengamati dan menyelidiki kehidupan masyarakat. Setelah melakukan penyelidikan yang
mendalam, Dr. Snouck Hurgronje berkesimpulan bahwa sebenarnya Sultan Aceh tidak
berkuasa seorang diri. Para panglima dan ulama harus diperhatikan karena rakyat Aceh
sangat menghormati para ulama. Ia menasihati Belanda supaya bersikap lunak terhadap
kaum bangsawan dan bersikap keras terhadap para ulama yang berperang.
Sementara itu, Perang Aceh masih terus berkobar. Pimpinan utama Aceh ialah Teuku
Umar dan Panglima Polim. Pada tahun 1893 Teuku Umar dan pasukannya menyeberang
ke pihak Belanda. Tetapi tiga tahun kemudian, yaitu pada tahun 1896, Teuku Umar
meninggalkan Belanda dengan membawa persenjataan dan berjuang kembali untuk Aceh.
Ia bergerak kembali di Aceh Barat dan gugur pada tahun 1899 dalam suatu pertempuran
di Meulaboh.
Pasukan Belanda kemudian dipimpin Jenderal Van Heutz. Ia mempunyai pasukan
khusus bernama barisan marsose. Pasukan Belanda mengadakan gerakan besar‑besaran
di pedalaman Aceh. Pada tahun 1903 Sultan Muhammad Daudsyah menyerah kepada Be
landa dan beberapa bulan kemudian Panglima Polim pun menyerah.

C

Perbandingan Teks Sejarah

1. Teks Sejarah dengan Teks Sejarah Lainnya
Tentunya Anda telah beberapa kali membaca buku sejarah. Jika dicermati pokok bahasan
di dalam buku-buku itu memiliki persamaan dan perbedaan. Secara umum, bahasan itu
berupa paparan yang disusun secara kronologis, berdasarkan urutan waktu. Teks sejarah juga
ditulis berdasarkan fakta, bukan imajinasi. Di dalamnya terkandung unsur tema (apa), tokoh
(siapa), tempat (di mana), waktu (kapan), dan proses terjadinya peristiwa (bagaimana).
Sering kali di dalam teks itu pun terkandung alasan atau penyebab terjadinya suatu peristiwa
(mengapa). Dengan demikian, struktur teks sejarah memiliki kesamaan dengan berita. Hanya
saja berita selalu mengacu pada satu peristiwa faktual dan dalam pengembangannya berpola
piramida terbalik; semakin ke bawah uraiannya itu semakin kurang penting. Adapun teks
sejarah pada umumnya menceritakan rangkaian peristiwa masa silam dan semua bagian
sama-sama penting.
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Perhatikan teks berikut.
Perang Bali
Pada abad ke-19 Belanda ingin menguasai Bali. Belanda memaksa kerajaan‑kerajaan
di Bali takluk kepada Belanda yang berpusat di Batavia. Raja‑raja di Bali masih merasa
bahwa mereka mempunyai kedaulatan di daerahnya sehingga persengketaan tidak dapat
dihindarkan.
Pada tahun 1846 Perang Bali meletus. Pasukan Bali bertahan di benteng. Karena
persenjataan yang lebih lengkap, pasukan Belanda berhasil merebut benteng dan mendu
duki istana raja. Raja Buleleng dan Karangasem dipaksa menandatangani perjanjian
damai. Isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut.
a. Belanda bebas mengadakan monopoli dagang di Bali.
b. Hukum adat hak tawan karang harus dihapuskan.
c. Buleleng harus mengganti ¾ kerugian perang Belanda.
Belanda menyangka bahwa dengan perjanjian itu Bali telah ditundukkan. Karena
itu, pasukan induknya dikembalikan ke Jawa. Rakyat kembali menyerang Belanda. Pos
Belanda di Bali diserbu dan persenjataannya dirampas.
Pada tahun 1848 Belanda kembali mengirimkan pasukannya. Belanda mengancam dan
meminta pasukannya yang ditawan dibebaskan. Belanda mengetahui bahwa apabila Gusti
Jelantik, patih Kerajaan Buleleng, masih bebas akan selalu terjadi perlawanan. Karena
itu ia harus diserahkan kepada Belanda. Ternyata raja‑raja Bali tidak segera memenuhi
tuntutan itu. Pada bulan Juni 1848 pasukan Belanda didatangkan. Mereka menuju Benteng
Jagaraga yang merupakan pusat perlawanan orang Bali.
Pada tahun 1849 Belanda kembali mengirimkan pasukan besar untuk menyerang Bali.
Belanda mendarat di Buleleng dan langsung menuju ke Jagaraga. Gusti Jelantik beserta
seluruh pasukannya mengadakan perang puputan atau perang habis-habisan. Setelah
dipertahankan mati‑matian, Jagaraga jatuh ke tangan Belanda. Pada tahun 1849 raja‑raja
di Bali berhasil dipaksa takluk kepada Belanda.
Dalam hal kandungan unsur-unsurnya, teks tersebut memiliki kemiripan dengan teks
berita. Unsur-unsurnya sebagai berikut.
a. Apa
: perang Bali.
b. Siapa
: Belanda dan raja-raja Bali.
c. Kapan
: abad ke-19.
d. Di mana
: Bali.
e. Bagaimana : Belanda ingin menguasai Bali, Belanda melakukan usaha penaklukan.
f. Mengapa : Raja-raja Bali menolak memenuhi tuntutan Belanda, rakyat Bali melakukan
perlawanan habis-habisan.
Bandingkan teks tersebut dengan “Perang Aceh”. Secara umum, keduanya dibangun
oleh keenam unsur itu. Tema kedua teks itu pun sama-sama berkenaan dengan peristiwa
peperangan antara Belanda dengan rakyat Indonesia. Hanya saja waktu dan tempatnya
berbeda. Yang satu terjadi sekitar tahun 1846 – 1849 di Bali dan yang satunya lagi di Aceh
pada tahun 1873 – 1904.
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Perbedaan lainnya, sejarah Perang Bali tidak diawali dengan pengenalan. Teks tersebut
langsung pada rekaman peristiwa. Adapun sejarah Perang Aceh diawali dengan pengenalan
berupa identifikasi dan latar belakang Perang Aceh. Berikut bagian yang dimaksudkan itu.
Perang Aceh merupakan perang yang paling lama dan paling banyak menelan biaya untuk
Belanda. Pada abad ke-19, Aceh masih merupakan kerajaan merdeka. Pada Traktat London
tahun 1824, Inggris dan Belanda sudah bersepakat untuk menghormati kedaulatan Aceh.
Tetapi pada Traktat Sumatera tahun 1871, Belanda diberi kebebasan menaklukkan seluruh
Sumatra, termasuk Aceh.
Berkaitan dengan strukturnya, kedua cerita itu pun sama-sama berakhir menyedihkan.
Baik dalam Perang Aceh maupun Perang Bali, rakyat Indonesia sama-sama mengalami
kekalahan atas perlawanannya terhadap penjajah Belanda.
Adapun berdasarkan kaidahnya, kedua teks itu pun sama-sama banyak menggunakan
keterangan waktu lampau dengan pemakaian kata depan pada. Berikut contohnya.
a. Tetapi pada Traktat Sumatra tahun 1871, Belanda diberi kebebasan menaklukkan seluruh
Sumatra, termasuk Aceh.
b. Pada tahun 1873, Belanda mengirim utusan ke Kutaraja yang menuntut agar Aceh takluk
kepada Belanda.
c. Pada abad ke-19 Belanda ingin menguasai Bali. Belanda memaksa kerajaan‑kerajaan di
Bali takluk kepada Belanda yang berpusat di Batavia.
d. Pada tahun 1846 Perang Bali meletus.
Kedua teks tersebut juga banyak menggunakan kata kerja material yang menyatakan
peristiwa sejarah. Hal ini sebagaimana yang tampak pada kalimat-kalimat berikut.
a. Pada tahun 1873, Belanda mengirim utusan ke Kutaraja yang menuntut agar Aceh takluk
kepada Belanda.
b. Sultan Mahmudsyah, penguasa Aceh, menolak tuntutan itu.
c. Belanda mencetuskan perang dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor
Jenderal Kohler.
d. Pada tahun 1848 Belanda kembali mengirimkan pasukannya.
e. Belanda mengancam dan meminta pasukannya yang ditawan dibebaskan.
f. Belanda mendarat di Buleleng dan langsung menuju ke Jagaraga.
g. Setelah dipertahankan mati‑matian, Jagaraga jatuh ke tangan Belanda.
h. Pada tahun 1849 raja‑raja di Bali berhasil dipaksa takluk kepada Belanda.
Adapun perbedaannya bahwa teks “Perang Aceh”lebih banyak menggunakan kalimat
yang menunjukkan keterangan cara. Berikut contohnya.
a. Belanda mencetuskan perang dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor
Jenderal Kohler.
b. Pemerintahan dilanjutkan oleh puteranya yang masih kecil bernama Sultan Muhammad
Daudsyah dengan bantuan dewan perwalian.
c. Bersama dengan isterinya Cut Nyak Dien, ia memimpin serangan‑serangan terhadap
pos‑pos Belanda, yang akhirnya daerah sekitar Meulaboh dikuasainya.
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Sementara itu, dalam teks “Perang Bali” justru yang lebih banyak adalah penggunaan
kalimat-kalimat yang bermakna hubungan penyebaban.
Contoh:
a. Karena persenjataan yang lebih lengkap, pasukan Belanda berhasil merebut benteng dan
menduduki istana raja.
b. Raja‑raja di Bali masih merasa bahwa mereka mempunyai kedaulatan di daerahnya
sehingga persengketaan tidak dapat dihindarkan.
c. Karena itu, pasukan induknya dikembalikan ke Jawa.
d. Karena itu ia harus diserahkan kepada Belanda.

2. Teks Sejarah dengan Novel
Teks sejarah tergolong ke dalam genre teks naratif seperti halnya novel. Di dalamnya
terdapat unsur penokohan, alur atau rangkaian peristiwa, serta latar. Hanya saja yang satu
bersifat faktual dan yang satunya lagi berupa fiksi. Namun, dengan banyaknya kesamaan
di antara keduanya, pembaca sering kali sulit membedakan antara cerita sejarah dengan
cerita imajinatif. Hal ini karena tidak sedikit novel yang berlatar belakang sejarah ataupun
sebaliknya cerita-cerita sejarah yang banyak dibumbui oleh cerita-cerita imajinatif, seperti
yang ada pada cerita hikayat, legenda, dan cerita-cerita klasik lainnya.
Dalam teks sejarah, rangkaian peristiwa disusun secara kronologis, berdasarkan urutan
waktu, yang kadang-kadang diselingi dengan rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan
sebab akibat. Oleh karena itu, baik teks sejarah maupun novel banyak menggunakan konjungsi
temporal dan kausalitas, seperti kemudian, lalu, akhirnya, sehingga, karena, sebab itu, oleh
karena itu.
Hal tersebut sebagaimana yang tampak pada teks “Perang Aceh” ataupun “Perang Bali”.
Peristiwa-peristiwa itu, semuanya dianggap sebagai sesuatu yang penting, namun tidak dalam
novel. Peristiwa dalam novel disusun secara hierarkis, yakni dari yang kurang penting ke yang
paling penting (klimaks) sehingga bisa memberikan kejutan-kejutan kepada pembacanya.
Pada bagian akhir, teks sejarah memberikan kejelasan tentang konsekuensi dari rangkaian
peristiwa yang telah diceritakan itu. Sementara itu, dalam novel, akhir cerita sering kali dibuat
tidak jelas, dibiarkan menggantung. Pembaca itu sendiri yang dipersilakan menyelesaikan
cerita dengan beragam tafsiran dan fantasi masing-masing.
Jenis Teks

Aspek
Persamaan

Perbedaan

Novel

Teks Sejarah

•
•
•
•
•

Naratif
Berpola kronologis, kausalitas
Banyak menggunakan konjungsi temporal/penyebaban
Imajinatif
• Faktual
Rangkaian peristiwa bersifat • Rangkaian peristiwa bersifat gradual
hierarkis.
• Ada kepastian pada akhir cerita,
• Mungkin untuk tidak adanya
sebagai konsekuensi dari peristiwa
kejelasan pada akhir cerita,
sebelumnya (penyimpulan, penilaian)
diserahkan kepada pembaca
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Sebagaimana yang dipaparkan bahwa teks sejarah tidak jauh berbeda dengan novel. Kedua jenis
teks tersebut sama-sama berbentuk cerita. Di dalamnya terkandung alur atau rangkaian peristiwa,
tokoh, dan latar. Bedanya, teks sejarah dibangun oleh peristiwa-peristiwa faktual sedangkan
cerpen/novel ditulis berdasarkan imajinasi; kebenarannya tidak perlu dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, penulisan sejarah (historiografi) berarti penulisan, pemaparan, atau
pelaporan terhadap rangkaian fakta masa lalu. Hanya saja fakta-fakta itu memang tidak bisa lepas
dari tafsiran subyektif. Hal ini karena setiap orang atau setiap generasi dapat mengarahkan sudut
pandangannya terhadap peristiwa yang telah terjadi itu dengan berbagai penafsiran. Oleh karena
itu, cerita-cerita sejarah bisa menjadi relatif, bergantung pada pihak yang menyampaikannya.
Ada beberapa faktor penyebab subjektivitas suatu cerita sejarah.
1. Penulis berpihak pada ideologi, politik, atau kepentingan tertentu.
2. Penulis terlalu percaya kepada sumber sejarah, tanpa melakukan pengecekan pada sumber
sejarah lainnya.
3. Penulis mendapatkan fakta-fakta yang parsial, sepihak, tidak menyeluruh.
Meskipun demikian, kita harus berusaha untuk bersifat netral terhadap peristiwa yang
diceritakan itu, melepaskan diri dari berbagai kepentingan, dan mengumpulkan fakta dengan
selengkap-lengkapnya. Kemudian, kita menceritakan peristiwa itu secara apa adanya, sesuai
dengan pengetahuan yang ada, dengan disertai rasa tanggung jawab.
Berikut langkah-langkah penulisan teks sejarah.
1. Menentukan peristiwa sejarah yang akan diceritakan dengan kriteria bahwa peristiwa
itu memiliki sumber-sumber yang jelas, baik itu berupa dokumen ataupun sumber hidup
(narasumber).
2. Menetapkan kerangka cerita sejarah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai
berikut.
a. Peristiwa apa yang akan diceritakannya?
b. Siapa yang melakoni peristiwa itu?
c. Di mana dan kapan peristiwa itu terjadi?
d. Bagaimana proses kejadiannya?
e. Mengapa peristiwa itu terjadi?
Bagian-bagian itu disusun dalam kerangka pengenalan, rekaman peristiwa, dan penutup/
penyelesaian (ending).
3. Mengumpulkan sejumlah fakta sejarah, baik itu dengan membaca dokumen, melakukan
pengamatan langsung terhadap benda/tempat bersejarah, ataupun dengan melakukan
wawancara terhadap narasumber sejarah.
4. Merangkaikan fakta-fakta yang terkumpul menjadi sebuah cerita sejarah yang lengkap dan
bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Cermati kembali teks sejarah yang telah kita susun itu, baik isi, struktur ataupun kaidah ke
bahasaannya. Kemudian, kita memperbaikinya jika masih ada bagian-bagian yang kurang tepat.
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Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat kita ajukan dalam rangka mengevaluasi teks sejarah
yang telah kita susun. Selanjutnya, kita perlu menyertainya dengan perbaikan-perbaikan jika
masih ada aspek-aspek yang dianggap masih keliru.
1. Apakah struktur teks itu sudah lengkap: pengenalan, rekaman peristiwa, dan penutup/
penilaian?
2. Apakah bagian-bagian teks itu sudah tersusun secara kronologis?
3. Apakah fakta-fakta yang disajikannya meyakinkan?
4. Apakah kaidah kebahasaannya sudah benar?
5. Apakah ejaan/tanda bacanya sudah tepat?
Perhatikanlah teks berikut.
Perang Padri
(1) Perlawanan terhadap Belanda juga terjadi di tanah Minangkabau. Mulanya terjadi
pertentangan antara dua kaum yang kemudian mengundang campur tangan Belanda. Dua
golongan atau kaum yang saling bertentangan di Minangkabau adalah sebagai berikut.
a. Yang pertama disebut kaum adat. Mereka telah beragama Islam, tetapi masih mem
pertahankan adat lama yaitu berjudi, menyabung ayam, dan minum-minuman keras.
b. Yang kedua disebut kaum padri, yaitu kaum agama yang menghendaki terbinanya
masyarakat Islam yang secara ketat melaksanakan perintah‑perintah agama dan secara tegas
menjauhi larangan‑larangan agama.
(2) Kaum adat kemudian bergabung dengan kaum padri, di bawah pimpinan Tuanku
Imam Bonjol. Penyerbuan dimulai pada tahun 1821 terhadap pos-pos pertahanan Belanda di
Semawang, Sulit Air, Sipinang, dan tempat-tempat lainnya.
(3) Belanda memihak dan membantu kaum adat. Mereka bergabung menggempur kaum
Padri. Namun untunglah persekongkolan itu tidak terus berlanjut. Kaum adat segera menyadari
kekeliruannya bahwa musuh utama yang sesungguhnya adalah Belanda.
(4) Meskipun dalam pertempuran itu pasukan Belanda memperoleh kemenangan, tetapi
tidak berhasil menghancurkan pasukan Padri. Bersamaan dengan itu, pada tahun 1825 di Jawa
pecah Perang Diponegoro sehingga beban pemerintah Belanda bertambah berat. Setelah Perang
Diponegoro berakhir, Belanda memusatkan perhatiannya ke daerah Minangkabau. Belanda
mendatangkan pasukan besar dari Jawa.
(5) Belanda memusatkan kekuatan untuk merebut Bonjol. Benteng Bonjol dikepung rapat.
Pasukan Bonjol masih bertahan sampai tahun 1837. Pada akhirnya benteng Bonjol jatuh setelah
sepasukan Belanda berhasil menerobos benteng. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibuang
ke Cianjur. Kemudian dipindahkan ke Minahasa dan meninggal di sana sebagai tawanan.
1.
2.
3.

Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam cuplikan teks tersebut.
Berdasarkan kelengkapannya, teks tersebut belum memiliki bagian pengenalan. Oleh karena
itu, kita perlu melengkapinya, misalnya dengan pemaparan tentang pengertian Perang Padri.
Ada bagian-bagian yang belum kronologis dalam teks itu, yakni paragraf (3) seharusnya
diletakkan sebelum paragraf (2).
Setelah kata namun dan kemudian harus dibubuhi tanda koma (,) karena kedua kata itu
fungsinya dalam teks itu sebagai konjungsi antarkalimat.
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4.

Kata Benteng Bonjol merupakan nama tempat. Oleh karena itu, huruf awal dari kata-kata itu
harus menggunakan bentuk kapital walaupun diletakkan pada awal kalimat.

Soal-soal Latihan
Pilihlah jawaban yang paling benar!
1.

Perang Dunia Kedua (PDII) merupakan perang global yang berlangsung mulai tahun 1939
sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak negara di dunia. Perang ini merupakan perang
terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer.
Negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya
untuk keperluan perang sehingga menghapus perbedaan antara sumber daya sipil dan militer.
Perang ini pun ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang melibatkan kematian massal
warga sipil, termasuk holocaust dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan. Perang
Dunia II memakan korban jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa. Perang Dunia II juga
merupakan konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia.
Dalam teks sejarah, cuplikan tersebut tergolong ke dalam ….
A. pengenalan
D. latar belakang
B. paparan
E. rekaman peristiwa
C. pendahuluan

2.

Cuplikan teks pada soal nomor 1 menyampaikan ….
A. definisi PD II
D. keadaan PD II
B. latar belakang PD II
E. sebab akibat PD II
C. karakteristik PD II

3.

Zaman ini diperkirakan berlangsung selama 600.000 tahun silam. Selama kurun waktu
tersebut manusia hanya menggunakan alat-alat yang paling dekat dengan lingkungan hidup
mereka, seperti kayu, bambu, dan batu. Mereka menggunakan batu yang masih kasar untuk
berburu binatang. Batu juga berfungsi sebagai kapak yang digenggam untuk memotong kayu
atau membunuh binatang buruan.
Teks itu merupakan jawaban dari pertanyaan ….
A. Kapankah zaman batu itu berlangsung?
B. Siapakah yang menyelidiki peradaban zaman batu?
C. Bercerita tentang apakah sejarah zaman batu itu?
D. Mengapa zaman batu itu diceritakan?
E. Bagaimana proses perkembangan zaman batu di Indonesia?

4.

Kalimat yang menggunakan keterangan waktu dalam cuplikan soal nomor 3 adalah ….
A. kalimat pertama
D. kalimat kesatu dan kedua
B. kalimat kedua
E. kalimat ketiga dan keempat
C. kalimat ketiga
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5.

Kalimat yang menggunakan keterangan cara adalah ….
A. dengan melalui sungai dan lembah mereka menyebar ke daerah pantai.
B. tradisi pembuatan gerabah di Nusantara telah berkembang pada zaman Mesolithikum.
C. pada zaman ini tradisi pembuatan gerabah berkembang menjadi beberapa komplek
berikut ini.
D. bangunan-bangunan Megalitikum banyak ditemukan di dataran tinggi Pasemah Sumatra
Selatan.
E. mereka hidup di gua-gua dan hanya menggunakan peralatan hidup yang sangat sederhana
dari tulang, batu, dan kayu yang berada di lingkungan sekitarnya.

6.

(1) Pada tahun 1873, Belanda mengirim utusan ke Kutaraja yang menuntut agar Aceh takluk
kepada Belanda. Sultan Mahmudsyah, penguasa Aceh, menolak tuntutan itu. (2) Belanda
mencetuskan perang dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor Jenderal
Kohler.(3) Perlawanan Aceh di Mesjid Raya dapat diatasi Belanda, tetapi Kohler tewas
tertembak di depan mesjid. (4) Pasukan Belanda dapat ditahan bahkan dipukul mundur. (5)
Serangan pertama Belanda pada tahun 1873 telah mengalami kegagalan.
Kalimat yang predikatnya tidak menyatakan aktivitas adalah nomor ….
A. (1)
D. (4)
B. (2)
E. (5)
C. (3)			

(Teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 7-8)
Teks I
Pada tahun 1848 Belanda kembali mengirimkan pasukannya. Belanda mengancam dan meminta
pasukannya yang ditawan untuk dibebaskan. Belanda mengetahui bahwa apabila Gusti Jelantik,
patih Kerajaan Buleleng, masih bebas akan selalu terjadi perlawanan. Karena itu ia harus diserahkan
kepada Belanda. Ternyata raja‑raja Bali tidak segera memenuhi tuntutan itu. Pada bulan Juni
1848 pasukan Belanda didatangkan. Mereka menuju Benteng Jagaraga yang merupakan pusat
perlawanan orang Bali.
Teks II
Pada tahun 1873, Belanda mengirim utusan ke Kutaraja yang menuntut agar Aceh takluk kepada
Belanda. Sultan Mahmudsyah, penguasa Aceh, menolak tuntutan itu. Belanda mencetuskan
perang dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler. Perlawanan
Aceh di Mesjid Raya dapat diatasi Belanda, tetapi Kohler tewas tertembak di depan mesjid.
Pasukan Belanda dapat ditahan bahkan dipukul mundur. Serangan pertama Belanda pada tahun
1873 telah mengalami kegagalan.
7.

Persamaan teks I dengan teks II adalah ….
A. keduanya mengandung konjungsi korelatif
B. keduanya bercerita tentang cita-cita Indonesia merdeka
C. keduanya tidak mengandung kalimat yang menyatakan masa lampau
D. keduanya berperan sebagai pengenalan dalam struktur teks sejarah
E. keduanya menjelaskan tempat, waktu, dan proses terjadinya suatu peristiwa
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8.

Perbedaan kedua teks di atas adalah ….
A. teks I diawali dengan penjelasan waktu terjadinya peristiwa, teks II diakhiri dengan
akibat terjadinya peristiwa
B. teks I menjelaskan proses terjadinya peristiwa, teks II menjelaskan penyebab terjadinya
peristiwa
C. teks I menceritakan masih menceritakan proses perjuangan, teks II bercerita tentang
keberhasilan suatu perjuangan
D. teks I cenderung membesar-besarkan keberhasilan bangsa penjajah, teks II memihak
perjuangan bangsa
E. teks I banyak menggunakan kalimat bermakna korelatif, teks II menggunakan kata kerja
bermakna aktivitas

9.

Bagi mereka yang mempelajari sejarah kesusastraan Indonesia, pasti akan menjumpai istilah
Angkatan 45. Salah seorang yang tidak dapat dilepaskan dari angkatan itu ialah penyair yang
tengah kita bicarakan ini. Dunia sastra Indonesia mencatat namanya karena usahanya memberi
corak baru dalam puisi kita. Berbeda dengan sajak-sajak sebelumnya, penyair ini benar-benar
memperhitungkan pemakaian kata dan ungkapan dalam ciptaannya. Kata-kata yang dipakai
benar-benar merupakan representasi dari pemikiran dan pengendapan pengalaman. Singkat,
padat, bermakna, dan tentunya tetap menampilkan keindahan bahasa.
Kalimat yang menyatakan analisis terhadap teks di atas adalah ….
A. teks itu tergolong ke dalam bagian rekaman peristiwa
B. terdapat kalimat yang menyatakan perstiwa masa kini dalam teks itu
C. beberapa kalimat di dalam teks itu mengandung kata kerja yang bermakna aktivitas
D. bagian penutup teks itu berupa cerita meninggalnya Chairil Anwar yang disebabkan oleh
penyakit.
E. kalimat terakhir cuplikan tersebut mengandung konjungsi korelatif

10. Kalimat yang berfungsi untuk menilai isi teks sejarah adalah ….
A. apakah struktur teks berita itu sudah lengkap?
B. apakah bagian-bagian teks itu sudah tersusun secara kronologis?
C. apakah fakta-fakta yang disajikannya meyakinkan?
D. apakah bahasa yang digunakannya lugas?
E. apakah ejaan/tanda bacanya sudah tepat?
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk mejawab soal nomor 11-12)
Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat, pada 23 Maret 1946. Dalam waktu tujuh jam, sekitar 200.000 penduduk
Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan
Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara NICA (Belanda) untuk
dapat menggunakan Kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan
Indonesia.
11. Pelajaran yang dapat dipetik dari cuplikan di atas adalah ….
A. perjuangan memerlukan pengorbanan
B. Belanda merupakan bangsa yang kejam
C. siapa pun orangnya akan menderita kalau berjuang
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D. bangsa asing selalu berniat untuk membuat kerusakan
E. tidak boleh mudah percaya pada kedatangan orang asing
12. Dalam struktur teks sejarah, cuplikan tersebut tergolong ke dalam ….
A. pengenalan
D. komentar
B. rekaman peristiwa
E. kesimpulan
C. penilaian
(Cuplikan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 13-14)
Dalam pertempuran ini Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI (Barisan Rakjat
Indonesia), terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha
berhasil meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Gudang besar itu meledak dan terbakar
bersama kedua milisi tersebut di dalamnya.
13. Hal menarik yang terdapat di dalam cuplikan tersebut adalah ….
A. milisi Indonesia lebih tangguh daripada tentara penjajah
B. keterbatasan senjata dapat diatasi dengan semangat persatuan dan kesatuan
C. kelemahan sistem pertahanan lawan yang ternyata mudah dihancurkan
D. peledakan kekuatan lawan dapat dilakukan dengan segala bentuk perlawanan
E. pengorbanan dua orang pahlawan demi kemerdekaan bangsa dan negaranya
14. Kata kerja yang bukan termasuk kata kerja tindakan dalam cuplikan tersebut adalah ….
A. pertempuran
D. bersama			
B. menghancurkan
E. meledak			
C. terbakar
15. Pada tahun 1997 krisis moneter melanda berbagai negara di Asia Tenggara dan Asia Timur
seperti di Thailand dan Korea Selatan. Nilai tukar mata uang lokal jatuh terhadap dollar
Amerika Serikat. Hal tersebut kemudian melanda Indonesia juga.
Cuplikan di atas menjelaskan ….
A. penyebab runtuhnya kekuasaan Orde Baru
B. akibat dari globalisasi ekonomi
C. rangkaian sejarah reformasi di Indonesia
D. kebobrokan sistem politik yang terjadi di berbagai belahan di dunia
E. krisis moneter sebagai penyebab bangkrutnya banyak negara di dunia
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 16-17)
Belanda memusatkan kekuatan untuk merebut Bonjol. Benteng Bonjol dikepung rapat. Pasukan
Bonjol masih bertahan sampai tahun 1837. Pada akhirnya benteng Bonjol jatuh setelah pasukan
Belanda berhasil menerobos benteng. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibuang ke Cianjur.
Kemudian dipindahkan ke Minahasa dan meninggal di sana sebagai tawanan.
16. Kata-kata yang penulisannya tidak sesuai dengan ejaan adalah .…
A. Bonjol
D. benteng Bonjol
B. Imam Bonjol
E. Pasukan Bonjol
C. Tuanku Imam Bonjol
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17. Kalimat yang menggunakan konjungsi temporal adalah kalimat ….
A. pertama
D. keempat				
B. kedua
E. kelima				
C. ketiga
(Cuplikan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 18-19)
Kaum adat kemudian bergabung dengan kaum padri,(1) di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol.
(2) Penyerbuan dimulai pada tahun 1821 terhadap pos-pos (3) pertahanan Belanda di Semawang,
Sulit Air, (4) Sipinang, (5) dan tempat-tempat lainnya.
18. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat ditandai dengan nomor ….
A. (1)
D. (4)
B. (2)
E. (5)
C. (3)		
19. Kata dengan dalam cuplikan di atas merupakan contoh kata depan yang bermakna ….
A. cara
D. proses				
B. alat
E. kegiatan				
C. penyerta
20. Hampir sepanjang karirnya, Samaun aktif memperjuangkan pengembangan bidang
mikroelektronika dan mendorong pembangunan Bandung Silicon Valley atau Kota Chip.
Ketika itu, pada tahun 1991, Samaun aktif dalam persiapan pembangunan industri komponen
semikonduktor di Bandung. Laboratorium dan industri itu rencananya akan menempati areal
sekitar 20 hektar, mencakup berbagai kegiatan, mulai dari desain sampai pengemasannya.
Untuk keperluan itu, telah dipersiapkan juga tenaga ahli yang akan mengembangkan industri
tersebut. Namun cita-citanya itu belum terwujud hingga dia meninggal dunia.
Cuplikan teks di atas dapat diwakili dengan sebuah kalimat, yakni ….
A. cita-cita Samaun belum terwujud
B. kepakaran Samaun di bidang teknologi
C. bidang kemajuan teknologi menjadi bidang perhatian Samaun
D. Samaun aktif di dalam memperjuangkan pembangunan industri
E. hampir sepanjang karirnya, Samaun aktif memperjuangkan pengembangan bidang
teknologi
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XII

Berita

A Pengertian
Amatilah teks berikut dengan baik.
Dari pantauan Kompas.com di Pelabuhan Manado, terlihat tiga kapal yang akan
diberangkatkan sore tadi dipenuhi penumpang hingga ke buritan kapal.
Salah seorang calon penumpang yang akan berlayar ke Tahuna, Pengki (46), membatalkan
rencana keberangkatannya karena melihat penumpang yang sangat banyak. “Sudah tidak dapat
tempat tidur, terlalu sesak di dalam,” ujar Kasman.
Akan tetapi, ratusan penumpang lainnya yang tidak membeli tiket secara resmi di loket
penjualan tiket tetap berangkat. Menurut mereka, tanpa tiket pun bisa berangkat. “Bisa dibayar
di atas kapal ketika kapal sudah jalan,” jelas seorang calon penumpang yang enggan disebutkan
namanya.
Calon penumpang yang tidak memiliki tiket dengan leluasa bisa naik ke atas kapal. Tidak
ada pemeriksaan apa pun ketika calon penumpang menaiki tangga kapal. Pemeriksaan tiket
hanya dilakukan ketika kapal sudah berlayar.
Demikian pula di pintu masuk pelabuhan tidak ada pemeriksaan tiket sama sekali sehingga
siapa pun bisa leluasa masuk dan naik ke kapal serta ikut berlayar. Ironisnya, ketika sejumlah
wartawan ingin mengonfirmasi situasi ini ke pihak Administrator Pelabuhan (Adpel) Manado,
sebagai regulator yang mengatur laik tidaknya keberangkatan kapal, sejumlah staf Adpel
Manado mengatakan bahwa Kepala Adpel Manado sudah pulang. “Kepala kantor sudah pulang
dari tadi,” ujar seorang pegawainya.
Ketika ditanya nomor telepon Kepala Adpel, semua staf yang berada saat itu mengatakan
tidak mengetahui nomor telepon pimpinannya. Ketidakhadiran Kepala Adpel Manado di saat
kapal akan berlayar dipertanyakan oleh wartawan yang meliput sore tadi. “Bagaimana bisa
kapal diizinkan berlayar jika kepala syahbandar tidak berada di tempat?” tanya John Laoh,
salah satu wartawan cetak di Manado.
Data soal jumlah kapal yang berangkat dan peningkatan penumpang pun hanya diperoleh
dari Kapolsek Wilayah Pelabuhan Manado, Ipda Ferry Atotoy, yang berada di dermaga.
Menurut Kapolsek, saat ini terjadi peningkatan penumpang sekitar 50 persen dibanding
dengan hari biasa. “Puncaknya mungkin akan terjadi pada hari Jumat, kami prediksi akan
meningkat sekitar 80 persen,” kata Atotoy. Jumlah keberangkatan kapal menurut Kapolsek saat
ini disediakan dua kapal untuk masing-masing rute. “Seluruhnya ada 16 kapal yang siap untuk
mengangkut arus mudik,” tambah Atotoy.
Sumber: Kompas
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Teks tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu berita. Adapun yang dimaksud dengan berita
menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kabar, informasi (terutama yang resmi), atau laporan
pers. Teks tersebut menyampaikan kabar atau informasi, yakni tentang meningkatnya arus mudik
menjelang Natal dan tahun baru. Karena disusun oleh awak pers (wartawan), teks tersebut layak
apabila dikategorikan ke dalam laporan pers.

B

Fungsi, Struktur, dan Kaidah Teks Berita

1. Fungsi Teks Berita
Perhatikan kembali berita tentang peningkatan arus mudik menjelang Natal dan Tahun
Baru dari Manado. Setelah membaca berita tersebut, tentunya terdapat sejumlah manfaat
yang dapat diperoleh pembaca.
a. Bagi masyarakat umum, dengan berita tersebut, mereka menjadi tahu tentang kepadatan
arus penumpang antarpulau dari Manado ke Nusa Utara. Dengan demikian, apabila
seseorang berkepentingan menuju daerah itu harus lebih berhati-hati agar tidak
terlantar.
b. Bagi pihak pengelola lalu lintas (pejabat terkait), diharapkan bisa lebih meningkatkan
pelayanan sehingga permasalahan yang terjadi bisa segera teratasi.
Manfaat-manfaat seperti itulah yang dapat kita peroleh, sebagai arti penting atau fungsi,
dari suatu teks jenis berita. Manfaat-manfaat itu pula yang dapat diartikan sebagai hasil
pemaknaan terhadap suatu berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti memaknai adalah
‘memberi makna’, sedangkan makna itu sendiri adalah ‘arti’ atau ‘maksud perkataan’.
Perhatikan pula teks berita berikut.
Setelah Disemai Garam, Hujan Turun di Pekanbaru
Siang ini hujan turun di Pekanbaru, Riau setelah dua bulan kering dan disertai
kabut asap akibat kebakaran hutan. Hujan ini turun berkat garam yang ditabur di langit
Pekanbaru.
Sekitar pukul 12.45 WIB, Sabtu (15/3/2014), langit Riau tampak mendung.Tak lama
kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun
di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Akan tetapi, hujan ini bisa mengurangi
pekatnya asap yang menyelimuti langit Pekanbaru.
“Alhamdulillah...Pekanbaru hujan setelah disemai NaCl dengan pesawat Cassa dan
Hercules C-130. Semoga bencana asap ini bisa segera diatasi,” kata Kepala Pusat Data
Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui pesan singkat.
Warga Pekanbaru pun menyambut hujan ini dengan bahagia. Ada kelegaan bagi
mereka setelah sekian lama diselimuti kabut asap.
“Alhamdulilah, walau hujannya tak lebat, tapi bisa membuat lega sedikit napas ini.
Kita berharap, kabut asap ini segera berakhir, kasihan anak-anak banyak yang sakit,” kata
salah seorang warga Shanan Rizki kepada detik.com.
Sebagaimana diketahui, Satgas Tanggap Darurat dalam sepekan ini telah melakukan
hujan buatan dengan menyemai garam di langit Riau dengan harapan bisa memadamkan
kobaran api di hutan dan lahan di Riau. Data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10
ribu hektar hutan dan lahan di Riau.
Sumber: detik.com
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a.
b.
c.

Arti penting teks berita di atas setelah kita membacanya adalah sebagai berikut.
Tidak membakar hutan secara sembarangan karena perbuatan itu merusak lingkungan
dan menyengsarakan banyak orang.
Mengetahui manfaat garam (NaCl) dalam membuat hujan buatan sehingga efektif di
dalam mengatasi kabut asap.
Menyadari besarnya manfaat hujan, selain menyuburkan tanah dan tanaman, juga dalam
mengatasi bencana kabut asap.

2. Struktur Teks Berita
Berdasarkan struktur atau susunannya, teks yang berupa berita dapat kita kelompokkan ke
dalam dua bagian, yakni berupa informasi yang penting dan informasi yang tidak penting.
a. Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi. Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu
persuratkabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W + 1 H. Dalam
bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan ADIKSIMBA
(Apa, DI mana, Kapan, SIapa, Mengapa, BAgaimana).
1) Apa (what) peristiwanya?
2) Siapa (who) yang mengalami peristiwa itu?
3) Di mana (where) terjadinya peristiwa itu?
4) Kapan (when) terjadinya peristiwa itu?
5) Mengapa (why) peristiwa itu terjadi?
6) Bagaimana (how) proses peristiwa itu terjadi?
Keenam pertanyaan itu lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan yang
kemudian sering disebut sebagai pokok-pokok informasi atau kepala berita (lead).

Apa

Bagaimana

Siapa
Kata Tanya
untuk Pokokpokok Berita

Mengapa

Di mana

Kapan

Berita
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b.

Informasi yang kurang penting yang lazim disebut pula uraian atau ekor berita. Bagian
ini berada setelah kepala atau tubuh berita.
Dengan struktur penyajian yang semacam itulah, susunan informasi di dalam suatu
pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok
dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian-perinciannya yang sifatnya
cenderung tidak penting.
Kepala berita
(lead)

Tubuh berita

Ekor
berita

		

Struktur Berita

Dengan struktur penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi
semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak
pada bagian atas. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan
keseluruhan informasi, dengan hanya memerhatikan bagian awalnya, kita telah cukup
mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita.
Perhatikan teks lainnya di bawah ini.
Sepuluh hari menjelang Lebaran, Sabtu (15/11), Pelabuhan Penyeberangan
Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang nonsembilan bahan pokok.
Tingginya arus truk dalam dua hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan
melintas bagi truk nonsembilan bahan pokok (sembako) pada 21-25 November.
Larangan itu berlaku bagi truk bersumbu lebih dari dua, truk gandengan, truk tempelan,
dan truk kontainer.
Penumpukan truk di Pelabuhan merak kemarin menyebabkan antrean truk sekitar
100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga satu hingga dermaga
empat, tetapi masih dalam batas normal dan belum membeludak ke luar area parkir
pelabuhan.
Meskipun demikian, akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku
harus menunggu sekitar dua hingga empat hari untuk bisa masuk kapal.
Sumber: Kompas dengan beberapa penyesuaian
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Teks tersebut memiliki pokok-pokok sebagai berikut.

c.

1.
2.
3.
4.

Pertanyaan
Peristiwa apa?
Siapa yang mengalami peristiwa itu?
Di mana peristiwa itu terjadi?
Kapan peristiwa itu terjadi?

5.

Mengapa peristiwa itu terjadi?

6.

Bagaimana proses peristiwa itu
terjadi?

Pokok-pokok Informasi
Padatnya Pelabuhan Merak.
Truk-truk pengangkut barang nonsembako.
Di Pelabuhan Penyeberangan Merak.
Sepuluh hari menjelang Lebaran, Sabtu
(15/11).
Adanya larangan melintas bagi truk
nonsembako pada 21-25 November.
Menyebabkan antrean truk di pintu
masuk kapal.

Kaidah Teks Berita
Di samping memiliki struktur tersendiri, berita dibentuk oleh kaidah-kaidah seperti
berikut.
Informasi yang disajikan bersifat aktual dan terbuka untuk umum. Misalnya, teks
tentang meningkatnya arus mudik menjelang Natal dan tahun baru. Sebagai suatu berita,
teks itu diturunkan saat perayaan Hari Natal dan tahun baru. Apabila diturunkan beberapa
waktu setelahnya, teks itu tidak lagi disebut berita, melainkan hanya bacaan biasa.
Bahasa yang digunakan bersifat standar (baku). Hal ini untuk menjembatani pemahaman
banyak kalangan karena bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa
yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional.
Aspek kebahasaan lainnya yang menjadi karakteristik teks berita adalah sebagai
berikut.
1) Adanya penggunaan kalimat langsung sebagai varian dari kalimat tidak langsungnya.
Hal itu terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan yang digunakan oleh
narasumber berita.
Contoh:
Kalimat Tidak Langsung
Kalimat Langsung
a) Sejumlah staf Adpel Manado a) “Kepala kantor sudah pulang dari tadi,”
mengatakan bahwa Kepala
ujar seorang pegawainya.
Adpel Manado sudah pulang. b) “Bagaimana bisa kapal diizinkan
b) Ketika ditanya nomor
berlayar jika kepala syahbandar tidak
telepon Kepala Adpel, semua
berada di tempat?” tanya John Laoh,
staf yang berada saat itu
salah satu wartawan cetak di Manado.
mengatakan tidak mengetahui c) “Puncaknya mungkin akan terjadi
nomor telepon pimpinannya.
pada hari Jumat, kami prediksi akan
c) Menurut Kapolsek, saat
meningkat sekitar 80 persen,” kata
ini terjadi peningkatan
Atotoy. Jumlah keberangkatan kapal
penumpang sekitar 50 persen
menurut Kapolsek saat ini disediakan
dibanding dengan hari biasa.
dua kapal untuk masing-masing rute.
d) “Seluruhnya ada 16 kapal yang siap
untuk mengangkut arus mudik,”
tambah Atotoy.
Berita
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2) Adanya penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang
diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi
kalimat tidak langsung.
Contoh:
a) Sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa Kepala Adpel Manado sudah
pulang.
b) Aryanna mengatakan bahwa ibunya tengah dalam keadaan pingsan dan tidak
ada satu pun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit.
c) Data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10 ribu hektar hutan dan lahan di
Riau.
3) Banyaknya penggunaan kata kerja mental, seperti mengatakan, menyebutkan,
menjelaskan, menanyakan, memikirkan, mengutarakan, membantah, mengkritik,
menolak, berkelit.
Contoh:
a) Sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa Kepala Adpel Manado sudah
pulang.
b) Warga Pekanbaru pun menyambut hujan ini dengan bahagia. Ada kelegaan bagi
mereka setelah sekian lama diselimuti kabut asap.
c) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan status Gunung
Slamet meningkat ke level waspada. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai
aktivitas gunung tersebut.
d) Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho,
menyatakan ada peningkatan kegempaan dari aktivitas Gunung Slamet yang
berada di lima Kabupaten, yaitu Pemalang, Banyumas, Brebes, Tegal, dan
Purbalingga.
4) Adanya penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari
perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan (when) dan di mana
(where).
Contoh:
a) Sekitar pukul 12.45 WIB, Sabtu (15/3/2014), langit Riau tampak mendung.
b) “Semuanya di Prov. Jawa Tengah,” jelasnya, kepada Republika, Selasa dini hari
(11/3).
c) Gempa dengan kekuatan 5,4 Skala Richter (SR) menerjang Maluku pagi ini
(Ahad, 16/3).
d) Sepuluh hari menjelang Lebaran, Sabtu (15/11), Pelabuhan Penyeberangan
Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang nonsembilan bahan
pokok.
e) Peningkatan arus mudik menjelang Natal dan Tahun Baru dari Manado ke
pulau-pulau yang berada di wilayah Nusa Utara yang melingkupi tiga daerah,
yakni Kabupaten Sitaro, Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud, terlihat
mengalami lonjakan cukup tinggi, Rabu (19/12/2012) sore.
5) Adanya penggunaan konjungsi yang bermakna kronologis (temporal) atau
penjumlahan, seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait
dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis (urutan
waktu).
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Contoh:
a) Sekitar pukul 12.45 WIB, Sabtu (15/3/2014), langit Riau tampak mendung. Tak
lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun.
Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras.
b) “Itu lokasinya masuk perkampungan, jadi masuk Jalan Fatmawati Raya,
kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jian,” kata petugas
Pemadam Kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi.
c) Siang ini hujan turun di Pekanbaru, Riau setelah dua bulan kering dan disertai
kabut asap akibat kebakaran hutan. Hujan ini turun berkat garam yang ditabur
di langit Pekanbaru.
d) Peningkatan kegempaan sudah berlangsung sejak 2 Maret 2014 hingga
sekarang.
e) Sejarah letusan Gunung Slamet berlangsung sejak abad 19. Awalnya sering
mengalami erupsi dalam skala kecil.

C

Perbandingan Teks Berita

1. Teks Berita dengan Teks Berita Lainnya
Perhatikan teks tentang “peningkatan arus mudik menjelang Natal dan Tahun Baru”
(Teks I) dengan teks tentang “padatnya truk-truk menjelang Lebaran” (Teks II). Kedua teks
itu memiliki beberapa persamaan di samping perbedaan-perbedaannya, bukan?

a. Persamaan
Berdasarkan fungsi atau kepentingannya, kedua teks itu sama-sama memberitakan
keadaan lalu lintas menjelang hari raya. Seperti halnya struktur berita pada umumnya,
teks berita didahului oleh informasi yang penting menuju bagian informasi yang kurang
penting. Kedua teks tersebut juga menginformasikan suatu permasalahan yang terjadi
seputar perayaan hari besar keagamaan.
Berdasarkan kaidah kebahasaannya, kedua teks itu memiliki beberapa persamaan
sebagai berikut.
1) Penggunaan keterangan tempat dan waktu.
a) Peningkatan arus mudik menjelang Natal dan Tahun Baru dari Manado ke
pulau-pulau yang berada di wilayah Nusa Utara yang melingkupi tiga daerah,
yakni Kabupaten Sitaro, Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud, terlihat
mengalami lonjakan cukup tinggi, Rabu (19/12/2012) sore.
b) Sepuluh hari menjelang Lebaran, Sabtu (15/11), Pelabuhan Penyeberangan
Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang nonsembilan bahan
pokok.
2) Penggunaan konjungsi pertentangan.
a) Meskipun demikian, akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku
harus menunggu sekitar dua hingga empat hari untuk bisa masuk kapal.
b) Akan tetapi, ratusan penumpang lainnya yang tidak membeli tiket secara resmi
di loket penjualan tiket tetap berangkat.
Berita
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3) Sama-sama disusun dengan pola hubungan sebab akibat. Hal itu tampak dari
beberapa kalimatnya yang menggunakan konjungsi kausalitas.
a) Demikian pula di pintu masuk pelabuhan tidak ada pemeriksaan tiket sama sekali
sehingga siapa pun bisa leluasa masuk dan naik ke kapal serta ikut berlayar.
b) Antrean terjadi di dermaga satu hingga dermaga empat, tetapi masih dalam
batas normal dan belum membeludak ke luar area parkir pelabuhan.
c) Meskipun demikian, akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku
harus menunggu sekitar dua hingga empat hari untuk bisa masuk kapal.

b. Perbedaan
Adapun berbedaan kedua teks tersebut tampak pada hal-hal berikut.
a.

b.
c.

Teks I
Objek pemberitaan berupa kondisi arus a.
mudik di suatu pelabuhan menjelang
Natal dan tahun baru.
Diawali dengan penyajian unsur “apa”. b.
Pengembangannya bermuara pada
faktor penyebab terjadinya peristiwa.

c.

Teks II
Objek pemberitaan berupa kondisi
angkutan di pelabuhan menjelang
perayaan Lebaran.
Diawali dengan penyajian unsur
“kapan”.
Pengembangannya bermuara pada
faktor akibat terjadinya peristiwa.

Selain, itu perbedaan pada keduanya tampak pada penggunaan kalimat langsung
dan tak langsung. Dalam Teks I terdapat penggunaan kalimat tak langsung. Sementara
itu, Teks II sama sekali tidak menggunakannya.
Perhatikan pula kedua teks berita di bawah ini.
Teks I
Pukul 02.05 WIB kemarin, sebuah anjungan tunai mandiri (ATM) dibakar. Pelakunya
tidak dikenali. Akibat aksi tersebut, gerai ATM meledak hingga terpental sejauh 10
meter.
Teks II
Seorang laki-laki nekat membakar sebuah anjungan tunai mandiri (ATM). Kejadian
itu tepat pukul 02.00 WIB dini hari. Akibatnya gerai ATM meledak, namun tidak ada
korban jiwa.
a.

Berikut analisis persamaan dan perbedaan kedua teks di atas.
Persamaan kedua teks berita itu terdapat informasi tentang objek yang dibakar,
yakni ATM.
No.
Unsur
1. Waktu kejadian
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Pukul 02.05
kemarin
-

2.

Gambaran proses kejadian

3.
4.

Korban peristiwa
Objek peristiwa (yang terbakar) Gerai ATM

JENIS-JENIS TEKS

Berita 2
02.00 dini hari
Seorang laki-laki
membakar ATM
Tidak ada korban
Gerai ATM

b.

Perbedaannya terdapat pada awal pemberitaannya. Teks I diawali dengan unsur
kapan, sedangkan teks II diawali dengan unsur siapa.
Susunan Unsur-unsur Berita
Berita 1
Berita 2
Uraian Awal
Unsur
Uraian Awal
Unsur
Pukul 02.05 WIB Kapan (terjadinya Seorang laki-laki Siapa (yang meng
kemarin ....
peristiwa itu)?
nekat ....
alami peristiwa itu)?

Bagaimana halnya dengan persamaan dan perbedaan yang ada pada kedua teks
berita di bawah ini?
Teks I
Gempa 5,4 SR Terjang Maluku
Gempa dengan kekuatan 5,4 Skala Richter (SR) menerjang Maluku pagi ini
(Ahad, 16/3). Lokasi gempa berada pada posisi 7.70 LS,126.02 BT atau 43 kilometer
barta laut Maluku Barat Daya.
Berdasarkan rilis yang diterima ROL, gempa tidak berpotensi tsunami dan tidak
berpotensi merusak dengan cepat. Saat ini masyarakat masih beraktivitas dengan
normal.
“Harap terus waspada dengan gempa karena gempa mendadak, tidak ada tandatanda karena bersifat quick on set dan merusak,” ujar Kepala Humas Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho (Republika, 16 Maret
2014).
Teks II
Gempa 5,4 SR Guncang Barat Laut Maluku
Gempa mengguncang kawasan Indonesia timur. Guncangan berkekuatan 5,4 SR
menggoyang sebelah barat laut Maluku Barat Daya.
“Terjadi pukul 08.00 WIB,” ujar Kepala Humas dan Informasi BNPB Sutopo
Purwo dalam keterangannya, Minggu (16/4/2014).
Gempa terjadi di kedalaman yang cukup dalam: 416 Km di bawah rata-rata
permukaan laut. Gempa ini dipastikan tidak memicu terjadinya gelombang tsunami.
“Gempa dirasakan lemah oleh masyarakat dengan skala I - II MMI,” ujar Sutopo.
Sutopo mengatakan, warga masyarakat tetap beraktivitas normal seperti biasanya.
Namun dia tetap mengimbau kepada masyarakat luas agar senantiasa berhati-hati,
karena gempa bisa terjadi kapan saja.
“Masyarakat tetap menjalankan aktivitas normal. Harap terus waspada dengan
gempa karena gempa mendadak, tidak ada tanda-tanda karena bersifat quick on set
dan merusak,” ujar Sutopo (detikcom, 16 Maret 2014)

2. Perbandingan Berita dengan Teks Sejarah
Teks berita dan teks sejarah sama-sama tergolong ke dalam genre faktual, yakni teks
yang mengutamakan kebenaran fakta. Hanya saja teks berita menyajikan fakta-fakta aktual,
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terbaru, dan terpopuler, teks sejarah menyajikan fakta-fakta masa lampau. Kedua teks itu pun
pada umumnya disusun dengan pola kronologis ataupun hubungan sebab akibat.
a. Pola kronologis ditandai oleh penggunaan konjungsi yang bermakna urutan waktu,
seperti kemudian, lalu, serta, mulanya, akhirnya.
b. Pola sebab akibat atau kausalitas ditanda oleh penggunaan konjungsi kausalitas, seperti
karena, sebab, sebab itu, sehingga.
Teks sejarah tergolong ke dalam jenis teks faktual recount. Isinya menceritakan kembali
kejadian lampau dengan susunan yang terdiri atas setting (orientasi) atau latar belakang
peristiwa, kejadian penting, dan komentar ataupun kesimpulan.
Sementara itu, berita disusun dengan pola ADIKSIMBA (5W + 1H) dengan bentuk
piramida terbalik, yakni dari sajian informasi penting ke kurang penting, tanpa perlu adanya
komentar ataupun kesimpulan.

D

Menganalisis Teks Berita

Perhatikanlah teks berikut.
Berita itu menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk
pengangkut barang nonsembako pada sepuluh hari Menjelang Lebaran, Sabtu (15/11).
Berita itu terdiri atas empat paragraf dan dibangun oleh unsur-unsur ADIKSIMBA secara
lengkap. Penyajiannya diawali dengan jawaban atas pertanyaan kapan dan diakhiri dengan
jawaban atas pertanyaan bagaimana. Berita itu menurut saya disusun dari bagian yang penting
menuju kepada bagian yang kurang penting.
Berita tersebut dipublikasikan pada hari Minggu, sedangkan peristiwanya itu sendiri
terjadi pada hari sebelumnya, Sabtu tanggal 15 November.
Teks itu merupakan hasil analisis terhadap suatu berita. Sebagaimana yang telah Anda pahami
dari pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan analisis menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia adalah penguraian suatu teks atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian
itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman
arti semua keseluruhan. Dengan demikian, untuk sampai pada pernyataan-pernyaaan seperti itu,
kita perlu menguraikan suatu teks berita berdasarkan bagian-bagiannya. Dalam hal ini bagianbagian berita meliputi unsur 5W + 1H atau ADIKSIMBA (apa, di mana, kapan, siapa, mengapa,
bagaimana). Mungkin pula kita menjelaskannya berdasarkan jumlah paragraf ataupun berdasarkan
waktu pemberitaannya.
Berangkat dari hasil analisis itulah kita dapat merumuskan kesimpulan tentang isi dan bentuk
suatu berita. Adapun yang dimaksud dengan kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian.
Di dalam suatu kesimpulan juga harus memuat pokok-pokok berita, namun dalam rumusan yang
lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi suatu berita juga harus memanfaatkan
hasil analisis kita sebelumnya terhadap pokok-pokok berita dengan berpatokan pada rumus
ADIKSIMBA.
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Apa

Siapa, di mana,
kapan

Kesimpulan
tentang suatu
informasi

Mengapa,
bagaimana
Unsur-unsur analisis dan proses penarikan kesimpulan suatu berita

Perhatikan contoh analisis berikut.
Aspek
1.

Isi berita

Contoh
a.

b.

2.

Bahasa Berita

a.

b.

Isi berita yang saya baca tadi sangat jelas, bahkan lebih lengkap
daripada berita yang saya baca sebelumnya. Penerapan tentang
proses kejadiannya juga lebih terperinci.
Berita yang saya dengarkan tadi diragukan kebenarannya karena ada
bagian informasi yang bertolak belakang dengan berita sebelumnya.
Pada berita tersebut dinyatakan bahwa ada dua korban yang
meninggal, sedangkan pada berita yang lain tiga orang meninggal.
Bahasa dalam berita itu berbelit-belit. Sebagai contoh, dikatakan
dalam berita tersebut bahwa hanya dua orang anggota dewan yang
tidak sempat hadir ke dalam rapat itu karena terganggu kesehatannya.
Mengapa tidak dikatakan dengan kalimat yang lebih ringkas, “dua
orang anggota dewan tidak hadir dalam rapat itu karena sakit”.
Bahasa yang digunakan pembawa acara itu terlalu berbungabunga. Misalnya, dia menggunakan kalimat “Para korban bencana
senantiasa melanda mereka. Sunggh-sungguh luar biasa dampaknya.
Apalah daya itulah ketidakberdayaan manusia, yang lemah dan papa.”
Dengan kalimat seperti itu, kesannya ia sedang berdeklamasi puisi dan
bukannya menyampaikan berita.

Penilaian (1) berkenaan dengan isi berita dan penilaian (2) berkenaan dengan bahasanya.
Suatu penilaian bisa dinyatakan dengan angka, misalnya 1-4 atau 1 -10, atau 1 – 1000. Penilaian
itu bisa pula dinyatakan dengan kata-kata, misalnya, sangat bagus, bagus, cukup, kurang; yang
kemudian diwakili oleh huruf A, B, C, dan D. Terlepas dari bentuk penilaiannya, suatu penilaian
sebaiknya disertai dengan penjelasan dan alasan-alasan yang logis.
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Aspek-aspek
Tanggapan
terhadap Berita

Isi Berita

Kebenaran

E

Kelengkapan

Bahasa Berita

Penggunaan
kalimat

Pilihan Kata

Ejaan/Tanda
Baca

Menulis Teks Berita

Menulis berita tidak sama dengan menulis cerpen, novel, ataupun jenis teks cerita fiksi lainnya.
Seperti halnya untuk menulis teks sejarah (factual recount), menulis berita harus berdasarkan suatu
peristiwa yang benar-benar terjadi dan bersifat aktual. Oleh karena itu, sebelum menuliskannya
kita harus mendapatkan sumber beritanya, yakni berupa peristiwa. Akan lebih baik apabila kita
mengamati langsung peristiwa itu dan mewawancari orang yang terkait di dalamnya. Dengan
demikian, berita yang dapat kita tuliskan lebih lengkap, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan.
1. Lengkap karena berita yang baik harus mengandung jawaban atas pertanyaan apa, siapa, di
mana, kapan, mengapa, dan bagaimana.
2. Jelas karena berita itu yang baik harus menjelaskan fakta secara terperinci.
3. Bisa dipertanggungjawabkan karena berita yang baik isinya mengungkapkan fakta-fakta
yang benar, sesuai dengan kenyataan di lapangan.
1.
2.
3.

Adapun langkah-langkah penulisan berita adalah sebagai berikut.
Menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan
banyak orang.
Mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orangorang yang berhubungan dengan peristiwa itu.
Mencatat fakta-fakta dari hasil pengamatan ataupun wawancara dengan mengacu pada
kerangka pola ADIKSIMBA.
Pertanyaan
a. apa
b. siapa
c. kapan
d. di mana
e. mengapa
f. bagaimana
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Jawaban

4.

Mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai dari
bagian yang penting ke kurang penting. Hal ini sesuai dengan prinsip penyajian berita yang
menganut pola piramida terbalik.
Judul
Kepala berita
Badan berita
Ekor berita

5.

Melakukan penyuntingan sebagai langkah terakhir, perhatikanlah penggunaan konjungsi,
kata depan, penggunaan kalimat langsung dan tak langsung, sebagai penanda utama dari teks
berita, baik itu hal ketepatan makna ataupun ejaannya.
a. Apabila berita itu disusun dengan pola kronologis, kita dapat mengoptimalkan penggunaan
kata kemudian, lalu, akhirnya, dan sejenisnya.
b. Apabila berita itu disusun dengan pola kausalitas, kita bisa mengoptimalkan penggunaan
kata sehingga, akibatnya, sebabnya, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sejenisnya.
Perhatikan ketepatan dan keefektifan konjungsi-konjungsi tersebut, jangan sampai
berlebihan ataupun salah dalam penempatannya.
Berikut contohnya.
a.

b.
c.

d.

e.

Efektif
Sebelum peristiwa itu terjadi, Pak
Eri bertemu dengan Pak Anwar di
perempatan jalan raya.
Karena tidak bisa berangkat, Winda
mengabari gurunya di sekolah.
Oleh karena tidak membayar pajak,
mereka mendapat sanksi dari
pemerintah daerah setempat.
Kemudian mereka menolong para
korban dengan hati-hati. Segera
pula mereka menghubungi aparat
kepolisian.
Lalu keluarga itu berkemas-kemas
dan meninggalkan desanya untuk
menghindari peristiwa yang tidak
mereka inginkan itu kembali terjadi.

a.

b.
c.

d.

e.

Berlebihan
Sebelum peristiwa itu terjadi, Pak Eri
beberapa waktu kemudian bertemu dengan
Pak Anwar di perempatan jalan raya.
Karena tidak bisa berangkat, maka Winda
mengabari gurunya di sekolah.
Oleh karena tidak membayar pajak,
sehingga mereka mendapat sanksi dari
pemerintah setempat.
Kemudian mereka menolong para korban
dengan hati-hati. Kemudian segera pula
mereka menghubungi aparat kepolisian.
Lalu keluarga itu berkemas-kemas dan
meninggalkan desanya untuk kemudian
menghindari peristiwa yang tidak mereka
inginkan itu kembali terjadi.
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Soal-soal Latihan
Pilihlah jawaban yang paling benar!
(Cuplikan informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1-3)
Sepuluh hari menjelang Lebaran, Sabtu (15/11), Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati
truk-truk yang mengangkut barang nonsembilan bahan pokok.
Tingginya arus truk dalam dua hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi
truk nonsembilan bahan pokok (sembako) pada 21-25 November.Larangan itu berlaku bagi truk
bersumbu lebih dari dua, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer.
1.

Cuplikan berita di atas dikategorikan ke dalam .…
A. judul berita
B. kepala berita
C. tubuh berita
D. bagian berita
E. ekor berita

2.

Pertanyaan yang tidak sesuai dengan cuplikan berita di atas adalah ….
A. Siapa yang mengalami peristiwa itu?
B. Di mana terjadinya peristiwa itu?
C. Kapan terjadinya peristiwa itu?
D. Mengapa peristiwa itu terjadi?
E. Bagaimana proses peristiwanya

3.

Kaidah kebahasaan yang menjadi karakteristik berita dalam cuplikan di atas adalah ….
A. penggunaan konjungsi temporal
B. penggunaan konjungsi kausalitas
C. penggunaan konjungsi kronologis
D. penggunaan kalimat tidak langsung
E. penggunaan keterangan waktu dan tempat

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 4-5)
(1) Demikian pula di pintu masuk pelabuhan tidak ada pemeriksaan tiket sama sekali sehingga
siapa pun bisa leluasa masuk dan naik ke kapal serta ikut berlayar. (2) Ironisnya, ketika sejumlah
wartawan ingin mengonfirmasi situasi ini ke pihak Administrator Pelabuhan (Adpel) Manado,
(3) sebagai regulator yang mengatur laik tidaknya keberangakatan kapal, (4) sejumlah staf Adpel
Manado mengatakan bahwa Kepala Adpel Manado sudah pulang. (5)”Kepala kantor sudah pulang
dari tadi,” ujar seorang pegawainya.
4.

Bagian kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas ditandai dengan nomor ….
A. (1)
D. (4)
B. (2)
E. (5)
C. (3)
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5.

Konjungsi yang menyatakan hubungan penjelasan ditandai dengan nomor ….
A. (1)
D. (4)
B. (2)
E. (5)
C. (3)

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 6-7)
Teks I
Pukul 02.05 WIB kemarin, sebuah anjungan tunai mandiri (ATM) dibakar. Pelakunya tidak
dikenali.Akibat aksi tersebut, gerai ATM meledak hingga terpental sejauh 10 meter.
Teks II
Seorang laki-laki nekat membakar anjungan tunai mandiri (ATM).Kejadian itu tepat pukul 02.00
WIB dini hari. Akibatnya gerai ATM meledak, namun tidak ada korban jiwa
6.

Persamaan isi kedua kutipan berita tersebut terdapat pada ….
A. waktu kejadian
B. proses kejadian
C. objek yang dibakar
D. gambaran terjadinya ledakan
E. korban peristiwa tersebut

7.

Perbedaan struktur kedua teks tersebut adalah ….
A. teks I diawali dengan unsur kapan, teks II diawali dengan unsur siapa
B. teks I diawali dengan unsur siapa, teks II diawali dengan unsur apa
C. teks I diawali dengan unsur apa, teks II diawali dengan unsur bagaimana
D. teks I diawali dengan unsur bagaimana, teks II diawali dengan unsur mengapa
E. teks I diawali dengan unsur bagaimana, teks II diawali dengan unsur siapa

(Cuplikan informasi di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 8-10)
PSB tahun ini dilaksanakan serentak mulai dari SD s.d. SMA. Pada hari pertama pendaftaran,
untuk SD masih terasa sepi karena STTB TK belum dikeluarkan. Namun, jika kita mengamati
pendaftar di sekolah-sekolah SLTP maupun SMA di kota, terlihat pendaftar begitu antusias
khususnya orangtua yang kelihatan serius pada wajahnya. Hari-hari pertama rata-rata formulir
terjual lebih dari lima ratus baik sekolah negeri maupun swasta favorit. Pada hari-hari berikutnya
semakin sedikit formulir yang terjual dan semakin banyak formulir yang kembali. Pada hari
terakhir pendaftaran terjadi ketegangan dan keadaan jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya.
Banyak pendaftar memasukkan formulir dan tidak sedikit pendaftar mencabutnya.Wajah-wajah
mereka terlihat harap-harap cemas, panik bahkan emosi.
8.

Berita di atas menginformasikan bahwa ....
A. PSB berlangsung cukup menegangkan
B. situasi penerimaan siswa baru SD, SLTP, SMA
C. pengambil formulir di sekolah-sekolah favorit membanjir
D. penerimaan siswa baru SD s.d. SMA berlangsung serentak
E. suasana cemas, tegang, bingung mewarnai wajah para orang tua
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9.

Cuplikan di atas disusun dengan pola ….
A. kronologis
B. sebab akibat
C. akibat sebab
D. spasial
E. piramida terbalik

10. Kalimat yang tidak menggunakan keterangan waktu adalah kalimat ….
A. pertama				
B. kedua					
C. ketiga
D. keempat
E. kelima
(Cuplikan berita di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 11-13)
Kedutaan Besar Amerika Serikat memperkenalkan secara resmi pusat kebudayaan AS di Indonesia
yang diberi nama @america di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (1/12). Pusat kebudayaan
yang bertempat di pusat perbelanjaan Pacific Place di bilangan Senayan, Jakarta Selatan itu, akan
mulai dibuka untuk umum mulai Kamis ini.
11. Kalimat yang memuat pokok informasi berdasarkan cuplikan berita di atas adalah ….
A. dubes Amerika berada di Jakarta.
B. pusat kebudayaan AS penting untuk masyarakat Indonesia
C. Rabu (1/12), Dubes Amerika memperkenalkan pusat kebudayaannya di Jakarta
D. Jakarta akan menjadi pusat kebudayaaan Amerika setelah dibuka oleh kedubesnya
E. Amerika memberikan penghargaan kepada pemerintah RI dengan membuka pusat
kebudayaannya di Jakarta
12. Pernyataan yang tidak memuat pokok informasi berkenaan dengan cuplikan di atas adalah
….
A. Kedutaan Besar Amerika Serikat memperkenalkan pusat kebudayaannya.
B. Kebudayaan AS di Indonesia lebih popular dengan nama @america di Hotel The RitzCarlton.
C. Di Jakarta, pada Rabu (1/12) telah dibuka pusat kebudayaan Amerika Serikat.
D. Pusat kebudayaan Amerika Serikat dibuka di pusat perbelanjaan Pacific Place di bilangan
Senayan, Jakarta Selatan.
E. Pusat kebudayaan Amerika Sertikat akan mulai dibuka untuk umum mulai Kamis.
13. Kaidah kebahasaan yang dominan dalam cuplikan di atas adalah ….
A. penggunaan keterangan waktu
B. penggunaan keterangan tempat
C. penggunaan keterangan cara
D. penggunaan konjungsi penyebaban
E. penggunaan konjungsi temporal
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(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 14-15)
Sepuluh hari menjelang Lebaran, Sabtu (15/11), Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati
truk-truk yang mengangkut barang nonsembilan bahan pokok.
Tingginya arus truk dalam dua hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi
truk nonsembilan bahan pokok (sembako) pada 21-25 November. Larangan itu berlaku bagi truk
bersumbu lebih dari dua, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer.
14. Bagian awal cuplikan di atas merupakan uraian dari jawaban atas pertanyaan ….
A. Menjelaskan peristiwa apa?
B. Kapan peristiwa itu terjadi?
C. Di mana peristiwa itu terjadi?
D. Siapa yang mengalami kejadian itu?
E. Mengapa peristiwa itu terjadi?
15. Paragraf kedua cuplikan di atas lebih banyak menjawab pertanyaan ….
A. Bagaimana peristiwa itu terjadi?
B. Mengapa peristiwa itu terjadi?
C. Kapan peristiwa itu terjadi?
D. Di mana peristiwa itu terjadi?
E. Peristiwa apa yang terjadi itu?
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 16-17)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan ... status Gunung Slamet
meningkat ke level waspada.Masyarakat diimbau untuk mewaspadai aktivitas gunung tersebut.
16. Kata yang tepat untuk melengkapi cuplikan di atas adalah ….
A. yaitu
D. yang
B. maka
E. adalah
C. bahwa
17. Karakteristik kaidah berita yang tampak pada cuplikan tersebut adalah ….
A. menggunakan kalimat tidak langsung
B. menggunakan kalimat langsung
C. menggunakan kata depan
D. menggunakan konjungsi temporal
E. menggunakan konjungsi kausalitas
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 18-20)
Gempa dengan kekuatan 5,4 Skala Richter (SR) menerjang Maluku pagi ini (Ahad, 16/3). Lokasi
gempa berada pada posisi 7.70 LS,126.02 BT atau 43 kilometer barat laut Maluku Barat Daya.
Berdasarkan rilis yang diterima ROL dari gempa tidak berpotensi tsunami dan tidak berpotensi
merusak dengan cepat. Saat ini masyarakat masih beraktivitas dengan normal.
18. Bagian awal cuplikan berita di atas menjawab pertanyaan .…
A. apa
D. kapan
B. siapa
E. mengapa
C. di mana
Berita
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19. Kalimat kedua cuplikan di atas merupakan jawaban atas pertanyaan ….
A. tentang apa
D. tentang di mana
B. tentang siapa
E. tentang mengapa
C. tentang kapan
20. Kalimat yang menerangkan waktu adalah kalimat ….
A. pertama
D. keempat
B. kedua
E. pertama dan keempat
C. ketiga
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XIII Iklan

A Pengertian Iklan
Perhatikan teks di bawah ini dengan baik.

M

inuman teh kembang krisan terbukti
mampu menurunkan demam dan panas dalam,
Teh kembang ABC terbuat dari bahan-bahan
alami pilihan dan tanpa bahan pengawet. Rasanya
nikmat dan menyejukkan tenggorokan. Diproses
secara higienis sehingga produk yang dihasilkan
bermutu tinggi. Terjaga kemurnian rasa dan
khasiatnya sehingga baik untuk seluruh keluarga.

Temukan kesejukan dan kenikmatan rasa teh
krisan alami pada Teh Kembang ABG

Iklan
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Teks tersebut lazim disebut dengan iklan, yakni jenis teks yang mengomunikasikan suatu
pesan, gagasan, ataupun pikiran kepada orang lain dan cenderung bersifat persuatif. Iklan juga
dapat diartikan sebagai pemberitahuan melalui media massa kepada khalayak mengenai suatu
barang atau jasa. Dalam bahasa Inggris, iklan dikenal dengan advertising yang berasal dari bahasa
latin ad-vere yang berarti menyampaikan pikiran dan gagasan kepada orang lain. Di Perancis,
iklan diistilahkan dengan reclamare yang berarti meneriakkan sesuatu secara berulang-ulang.
Sementara itu, dalam bahasa Arab disebutnya i’lan yang berarti ‘pengumuman’. Istilah dalam
bahasa Arab inilah yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, dengan sebutan iklan.
Beberapa pandangan tentang iklan telah dituliskan oleh beberapa ahli, antara lain, sebagai
berikut.
1. 	 Liiweri (1992) mendefinisikan iklan sebagai suatu proses komunikasi untuk membantu
menjual barang, memberi layanan, serta menyampaikan gagasan atau ide-ide melalui saluran
tertentu dalam bentuk informasi persuasif.
2. 	 Kotler (1991) mendefinisikan iklan sebagai semua bentuk penyajian nonpersonal, promosi
ide-ide, promosi produk barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor tertentu. Artinya
dalam menyampaikan pesan tersebut, komunikator secara khusus melakukannya dengan cara
membayar kepada pemilik media atau membayar orang yang mengupayakannya.
Selain itu, iklan dapat diartikan sebagai berita pesanan untuk mendorong, membujuk
khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai
pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang dan jasa yang dijual, dipasang di media massa
seperti koran dan majalah, atau di tempat-tempat umum. Umumnya iklan disampaikan melalui
media massa, seperti televisi, radio, dan surat kabar.
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa iklan mengandung enam prinsip dasar
sebagai berikut:
1.

adanya pesan;

2.

dilakukan oleh komunikator (sponsor) tertentu;

3.

dilakukan dengan cara nonpersonal;

4.

disampaikan untuk suatu khalayak;

5.

dalam menyampaikan pesan dilakukan dengan cara membayar;

6.

diharapkan adanya dampak tertentu.

Iklan tidak hanya merupakan bagian dari industri berskala besar. Dewasa ini, iklan merupakan
sebuah metode yang dipergunakan di tengah-tengah masyarakat untuk tujuan-tujuan di bawah
ini.
1.

Bagi perusahaan bisnis komersial, untuk menjual barang dan jasa.

2.
3.

Bagi dunia perkantoran, untuk mendapatkan karyawan.
Bagi pemerintah, untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masya
rakat.
Bagi orang perorangan, untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi.

4.
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Daftar fungsi iklan boleh jadi makin hari kian panjang, bertambah hari bertambah luas seiring
dengan kemajuan teknologi komunikasi dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Namun
demikian, dari sekian fungsi yang ada, iklan memiliki kesamaan umum, yakni kebutuhan untuk
mengomunikasikan suatu pesan, baik yang bersifat komersial, sosial, maupun pribadi.

B

Fungsi, Struktur, dan Kaidah Teks Iklan

1. Fungsi Teks Iklan
Berdasarkan fungsinya, iklan termasuk kategori teks persuasif. Iklan menyampaikan
sejumlah pemberitahuan, informasi sehingga bisa menggugah orang khalayak untuk
bersikap atau berbuat sesuai dengan keinginan pembuat iklan. Dengan beragam informasi
juga karakteristik khalayaknya, keberadaan iklan di tengah-tengah kehidupan kita sangatlah
beragam. Berdasarkan isinya, ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan
penawaran. Klasifikasi iklan lainnya adalah sebagai berikut.
a.

Iklan strategis, digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan.
Hal itu dilakukan dengan mengomunikasikan nilai merek dan manfaat produk. Perhatian
utama dalam jangka panjang adalah memposisikan merek serta membangun pangsa
pasar. Iklan ini mengundang konsumen untuk menikmati produk jasa dari merek tersebut
serta meyakinkan bahwa merek ini dikenal oleh khalayak.

b.

Iklan taktis, dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respons
terhadap merek tertentu. Pada umumnya iklan ini memberikan penawaran khusus jangka
pendek yang memacu konsumen memberikan respons pada hari yang sama.

Banyaknya jenis iklan seolah menegaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak
akan terlepas dari iklan. Di rumah, di jalanan, di pasar, di sekolah, dan di tempat-tempat
lainnya kita selalu menemukan iklan. Iklan berada di sekeliling kita sehingga memungkinkan
untuk mampu menembus hampir semua celah kehidupan setiap orang.
Sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa iklan tidak hanya bertujuan untuk
menawarkan produk. Akan tetapi lebih dari itu, iklan turut berpengaruh dalam membentuk
gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang dan masyarakat. Berikut tujuan atau
fungsi iklan lainnya.
a.

Fungsi informasional, iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik
dan manfaat suatu produk.

b.

Fungsi transformasional, iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki
oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai
sukses dan sebagainya.

Iklan
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Perhatikanlah iklan berikut.

Iklan KPU

Teks di atas sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah iklan. Hal ini tampak dari fungsinya
untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Dari genre bahasanya pun terlihat, yakni katakatanya sederhana, mudah diingat, dan cenderung persuasif. Hanya saja teks tersebut tidak
seperti halnya iklan pada umumnya yang bersifat komersial dan mendorong khalayak untuk
membeli suatu produk.
Teks tersebut termasuk ke dalam kategori iklan informasional, yakni iklan yang
bertujuan memberi tahu khayalak bahwa KPU sudah siap untuk menjalankan fungsinya
sebagai penyelenggara pemilu. Respons yang diharapkan tidak sekadar rakyat tahu tentang
kesiapan pemilu, akan tetapi, khalayak (rakyat) tidak meragukan peran, kesiapan, ataupun
kredibilitas KPU sehingga mereka mau mengikuti pemilihan umum. Apabila harapan itu
terwujud, kinerja KPU dianggap sukses.
Perhatikan iklan-iklan lainnya di bawah ini.
1. Iklan XL
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2.

Iklan di atas bersifat informasional karena pesan-pesan yang disampaikannya
berupa karakteristik produk dan sejumlah manfaat yang dapat diperoleh konsumen.
Iklan tersebut berusaha mengajak khalayak untuk selalu membeli produk XL dengan
cara menginformasikan kelebihan-kelebihannya sehingga khalayak dapat mengubah
persepsinya mengenai produk merk lain dan menganggap XL lebih unggul. Selain itu,
iklan tersebut berusaha menjaga kesadaran akan produk (consumer’s state of mind) serta
menjalin hubungan baik dengan konsumen dengan cara memberikan pelayanan serta
tarif yang lebih murah.
Iklan Pajak

3.

Iklan memersuasi khalayak untuk memiliki kesadaran untuk memiliki NPWP
(nomor pokok wajib pajak).Tidak banyak kata yang dinyatakan dalam iklan tersebut
karena dipandang khalayak sudah mengetahui fungsi NPWP beserta hal-hal lain yang
berkaitan dengan soal pajak. Dengan demikian, yang diemban iklan tersebut adalah
fungsi transformasional, yakni berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki
masyarakat untuk memiliki kesadaran untuk taat membayar pajak. “Punya penghasilan,
tapi tak punya NPWP: Apa kata dunia?” Kata-kata itu bermaksud membentuk rasa malu
pada diri masyarakat apabila tidak memiliki NPWP (tidak mau membayar pajak).
Iklan Pakaian

Iklan
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Khalayak yang hendak dituju oleh iklan ini adalah wanita yang terbiasa mengenakan
kerudung (hijab). Dengan demikian, teks tersebut tidak dikategorikan sebagai iklan yang
bersifat transformasional melainkan informasional, yakni menyampaikan pengenalan
tentang produk, khususnya berkaitan dengan jumlah stok yang melimpah dan potongan
harga yang didapatkan konsumen.

2. Struktur Teks Iklan
Secara umum terdapat unsur-unsur mendasar yang membentuk sebuah iklan.Untuk lebih
jelasnya, perhatikan kembali iklan Teh Kembang di atas.
a. Judul dan subjudulnya,
Misalnya: “Teh Kembang ABG “
b. Teks inti atau teks utama
Misalnya: “Temukan kesejukan dan kenikmatan rasa teh krisan alami pada teh Kembang
ABG”
c. Kalimat dasar, yang umumnya dipergunakan untuk mengetengahkan slogan.
Misalnya: “... Kesejukan dan kenikmatan rasa teh krisan alami”.
d. Logo, atau nama perusahaan atau nama produk
Misalnya: “ABG”.
e. Foto produk, yang menunjukkan penampilan produk yang ditawarkan.
Dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak selalu berurutan. Kreativitas pembuat
iklan sangat berperan sehingga antara iklan yang satu dengan yang lainnya memiliki kekhasan
tersendiri untuk menarik perhatian khalayak.

3. Kaidah Teks Iklan
Kata iklan (advertising) berasal dari bahasa Yunani, yang artinya ‘menggiring orang’.
Agar orang (khalayak) bisa tergiring, suatu iklan diharapkan bisa menempatkan kesan positif
tentang suatu produk atau jasa. Hal-hal spesifik tentang harga, kualitas, penggunaan, dan
kategori jasa/produk perlu diperkenalkan kepada khalayak, yang semua hal itu tidak bisa
lepas dari peranan bahasa. Dalam iklan, bahasa memang menempati posisi yang sangat
penting yang peranannya sebagai penggugah, daya tarik, dan penyampai informasi.

a. Sebagai penggugah
Bahasa iklan harus memberikan kesadaran baru pada khalayak berkaitan dengan
barang/jasa yang ditawarkan. Oleh karena itulah, kata-kata yang muncul umumnya
bersifat persuasif, bujukan, atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup.
Misalnya, dalam iklan teh kembang ABG di atas, kesadaran baru yang menggugah itu
ada pada pernyataan “Temukan kesejukan dan kenikmatan rasa teh krisan alami pada
teh Kembang ABG”. Pernyataan tersebut bermaksud menanamkan kesadaran tentang
pentingnya minuman (teh) yang sehat dan nikmat dan semua itu dapat ditemukan dalam
teh Kembang ABG. Pernyataan-pernyataan tersebut umumnya bersifat imperatif, yakni
berupa perintah, baik itu berupa permintaan, ajakan, dorongan, ataupun larangan. Adapun
kalimat imperatif itu sendiri ditandai oleh kata-kata seperti temukan. Kata lainnya adalah
ikutilah, padukan, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, janganlah.
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b. Mengandung daya tarik
Bahasa iklan sering kali menggunakan bahasa yang sederhana, mudah diingat,
dan mudah pula dipahami. Oleh karena itu, kalimat yang panjang, berbelit-belit, selalu
dihindari dalam iklan. Justru bahasa yang akrab di tengah-tengah khalayak itulah yang
sering digunakan. Pilihan kata yang berima, memiliki banyak persamaan bunyi, juga
merupakan pilihan penting di dalam iklan. Pernyataan “Kesejukan dan kenikmatan
rasa teh krisan alami” merupakan contohnya. Ungkapan itu mengutamakan persamaan
bunyi. Perhatikan hubungan kata kesejukan-kenikmatan-krisan. Ketiga pasangan kata
itu sangat padu di dalam kesamaan bunyinya. Di samping itu, pernyataan tersebut cukup
singkat sehingga mudah diingat oleh khalayak.
Kemudahan pemahaman bahasa iklan ditunjang oleh ketepatan penggunaan ejaan
dan tanda baca. Penulisan kata ataupun kalimat yang sembarangan tentu saja akan
mengganggu pemahaman pembaca di samping menunjukkan rendahnya pengetahuan
berbahasa penulisnya. Hal itu tentu saja akan mengganggu citra baik dari produk yang
ditawarkannya.

c. Menyampaikan informasi
Khalayak menuntut gambaran jelas tentang barang/jasa yang ditawarkan untuk
mengetahui keunggulannya. Informasi-informasi itu diperlukan untuk mengetahui
perbedaan (nilai lebih, kekhasan) dengan produk lainnya.
Dalam contoh iklan di atas, teks yang bersifat informatif dinyatakan dalam kalimatkalimat berikut.
“Minuman teh kembang krisan terbukti menurunkan demam dan panas dalam. Teh
Kembang ABG tebuat dari bahan-bahan alami pilihan tanpa bahan pengawet. Rasanya
nikmat dan menyejukkan tenggorokan. Diproses secara higienis sehingga produk yang
dihasilkan bermutu tinggi, terjaga kemurnian rasa, dan khasiatnya sehingga baik untuk
seluruh keluarga.”
Selain dari struktur dan kaidahnya, iklan dapat pula kita identifikasi berdasarkan unsurunsurnya, yang meliputi sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik, dan konteks.
1. Sumber (source) adalah pemasang iklan, yang berinisiatif, dan penyandang dana dari
pemasangan suatu iklan.
2. Pesan (message) adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal
dan pesan nonverbal.
3. Media (channel) adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan
sarana-sarana lainnya.
4. Sasaran (target) adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran iklan. Pada
pihak yang menjadi sasaran iklan diharapkan terjadi perubahan pola pikir (state of mind),
sesuai dengan yang diharapkan.
5. Efek (effect) adalah perubahan yang terjadi pada pihak yang menjadi sasaran iklan, baik itu
dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, pola hidup, dan sebagainya.
6. 	 Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respons yang dikehendaki dari penerima pesan.
Misalnya, kemauan untuk segera membeli produk yang ditawarkan, kesediaan berkorban
untuk negara, kesadaran untuk bekerja sama dalam perbedaan suku.
7. Konteks merupakan waktu, situasi, atau keadaan lingkungan yang menyertai, melatarbelakangi
penyampaian pesan itu. Misalnya, konteks perayaan hari besar keagamaan, waktu menjelang
masuk sekolah, kebersamaan dengan keluarga.
Iklan
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Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah iklan di bawah ini.

1.

2.

Berdasarkan strukturnya, iklan tersebut terdiri atas bagian-bagian berikut.
a. Judul dan subjudul,
“Ayo, Periksa Gigi Sekarang “
b. Teks inti atau teks utama
“Sempurnakan kebiasaan menyikat gigi pagi dan malam dengan pergi ke dokter gigi
setiap enam bulan sekali”`
c. Kalimat dasar, yang umumnya dipergunakan untuk mengetengahkan slogan.
“Senyum sehat Indonesia, senyum Pepsodent”.
d. Logo atau nama perusahaan, nama lembaga, atau nama produk
“Bulan Kesehatan Gigi Nasional” (nama lembaga, kepanitiaan)
e. Foto produk, yang menunjukkan penampilan produk yang ditawarkan.
Dua orang sedang senyum sambil memamerkan giginya yang putih (bersih)
Berdasarkan kaidah kebahasaannya, iklan tersebut mengandung kalimat-kalimat yang bersifat
menggugah, memiliki daya tarik, dan bersifat informatif.
a. Kalimat menggugah, berupa ajakan untuk menggosok gigi.
Contoh: “Ayo, periksa gigi sekarang!”
b. Kalimat yang memiliki daya tarik, berupa semboyan dengan penekanan persamaan rima
pada kata-katanya. Kalimat ini pun sangat ringkas dan mudah diingat.
Contoh: “Senyum sehat Indonesia, senyum Pepsodent”.
c. Kalimat informatif, berupa penyampaian informasi ataupun pengetahuan tentang cara
merawat gigi yang ideal.
Contoh: “Sempurnakan kebiasaan menyikat gigi pagi dan malam dengan pergi ke dokter
gigi setiap enam bulan sekali”
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Iklan tersebut dapat pula kita analisis berdasarkan unsur-unsurnya, yakni sebagai berikut.
Unsur
1. Sumber
2. Pesan
3. Media
4. Sasaran
5. Efek

6. Umpan balik
7. Konteks

C

Keterangan
PDGI, Pepsodent, dan AFDOKGI
a. Verbal, ajakan untuk memeriksakan gigi.
b. Nonverbal, gambar orang yang menampilkan gigi bersih.
Cetak.
Seluruh warga masyarakat
Perubahan tingkah laku masyarakat untuk selalu merawat kesehatan gigi,
yakni dengan menggosok gigi setiap pagi dan malam hari serta selalu
memeriksakan gigi ke dokter setiap enam bulan sekali.
Kemauan untuk menjaga kesehatan gigi.
Dalam berbagai waktu dan kesempatan.

Perbandingan Teks Iklan

Kaidah dan struktur iklan yang telah kita pelajari di atas berkenaan dengan teks berbentuk
tulisan. Teks semacam itu biasa kita temukan di dalam surat kabar ataupun majalah. Sementara
itu, iklan mungkin pula berbentuk lisan sebagaimana yang didengar dari radio ataupun yang
berupa gabungan teks lisan dan tertulis seperti yang ditayangkan di televisi. Bentuk-bentuk iklan
tersebut tentu saja memiliki karakteristik masing-masing, baik itu dalam struktur ataupun kaidah
kebahasaannya.

1. Iklan Media Cetak
Karakter utama dari iklan ini adalah penggunaan bahasa tertulis di dalam penyampaian
pesan-pesannya. Di samping mengutamakan kejelasan dalam kata-katanya, iklan di media cetak
mengandalkan desain grafis, seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar.
Iklan di media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keluasan ruang atau space-nya.
a. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Oleh karena itu, iklan
baris lebih kecil daripada iklan kolom. Teks yang disajikannya sangat terbatas. Tidak
ada gambar ataupun ilustrasi-ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun banyak yang mengalami
penyingkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaanperusahaan kecil.
Berikut contoh-contohnya.
1) JUAL RMH SEMI VILLA LS 174 BT 4 BH KOLAM, AIR BAGUS, CCK UTK
PERISTIRAHATAN HUB. 3283799 (TP)
2) DIJUAL TANAH LUAS 150 BT LOKASI OBJEK WISATA SITU GEDE HUB.
BPK YAYAN TLP 022 3221981
3) JL CPT/OVER KREDIT ISUZU ELF TH ’04 CCL 35X 1,9 JT NEGO HUB.
(0262)5400695
4) JUALAN ALARM SEPEDA MOTOR HARGA GROSIR RP 49.900 HUB. DERRY
TLP 0265 3374077
5) DIBTHKAN 4 TNG PROF PEND SE/SDRJ U/ SURVEY ASPK EKONOMI KRM
LAM CV LKP KE PO BOX 1003 BNJR 46301 PLG LMBT 1 MG STL IKLAN INI
Iklan
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Seperti tampak pada contoh di atas, selain ringkas, iklan baris sering menggunakan
singkatan-singkatan. Apabila tidak memahaminya, tentu saja kita tidak akan memahami
iklan-iklan tersebut.
Berikut beberapa singkatan yang sering digunakan dalam iklan baris beserta
kepanjangannya.
Singkatan
BH
BPK
BT
CCK
CCL
CPT
CV
JL
JT
HUB
KRM
LAM
LKP
LS
LMBT
MG
b.

Kepanjangan
buah
bapak
bata
cocok
cicil
cepat
curriculum vitae
jual
juta
hubungi
kirim
lamaran
lengkap
luas
lambat
minggu

Singkatan
PROF
PEND
PLG
PO
RMH
RP
SE
SDRJ
STL
TH
TLP
TNG
TP
U/
UTK
WST

Kepanjangan
profesional
pendidikan
paling
post office
rumah
rupiah
sarjana ekonomi
sederajat
setelah
tahun
telepon
tenaga
tanpa perantara
untuk
untuk
wisata

Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom.
Oleh karena itu, bentuknya besar. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula
menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya.
Dibutuhkan Segera!
Klien kami, majalah & harian bisnis berskala Internasional, akan
berpromosi langsung ke konsumen pekerja kantor. Di bulan April 2004,
membutuhkan tenaga wanita muda yang enerjik, percaya diri, ramah dan
berpenampilan menarik, untuk:

SALES PROMOTION EXECUTIVE
(70 orang)
Bila Anda wanita lulusan SMA, berpengalaman, lulusan baru D-3 atau S-1
dan ingin mendapat pengalaman di bidang sales, silakan mengirimkan
surat lamaran, CV, 2 pasfoto (4 x 6) & copy KTP ke:

IRADAT KONSULTAN
Jl. Raden Saleh 18P, Jakarta Pusat
Telp. : 3900 227 s/d 229
Fax. : 3900 230 (mak. 2 lb);
Email : rita@iradatkonsultan.com
(Ditunggu sampai tanggal 28 Maret 2004)
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Selain itu dikenal istilah iklan display, yakni iklan yang memiliki ukuran lebih luas
dibanding iklan kolom. Iklan display merupakan iklan yang hanya berisi kata-kata dan
gambar, foto, ataupun media-media grafis lainnya. Ada pula istilah iklan advertorial, yakni
iklan sejenis iklan display, hanya saja teknik penyampaiannya mirip sebuah berita. Iklan jenis
ini, misalnya, berkenaan dengan pelayanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan
perusahaan ataupun produk baru dengan informasi yang lebih kompleks.

2. Iklan Elektronik
Iklan elektronik merupakan iklan yang berbasis perangkat elektronik, yang mencakup
beberapa macam, yakni sebagai berikut.

a. Iklan Radio
Iklan ini hanya mengandalkan efek suara, baik berupa tuturan, musik, bunyi-bunyi,
dan sejenisnya. Iklan radio terdiri dari beberapa jenis.
1) Ad lib, disampaikan oleh penyiar secara langsung, berupa kata-kata saja. Biasanya
durasinya tidak lebih dari 60 detik.
2) Spot, disampaikan dengan teknik perekaman sehingga membutuhkan persiapan
naskah terlebih dahulu. Durasinya berkisar antara 15 sampai dengan 60 detik.
3) Sponsor program, pemberian waktu khusus kepada sponsor untuk menyampaikan
pesan dengan cara membiayai sebuah program acara tertentu.

b. Iklan Televisi
Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Berdasarkan bentuknya iklan
televisi dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis.
1) Live action, berupa video klip yang melibatkan unsur gambar, suara, dan gerak
secara bersama-sama.
2) Animation, iklan berupa gambar-gambar kartun.
3) Stop action, iklan berupa perpaduan live action dengan teknik animasi.
4) Musik, disampaikan melalui musik sebagai kekuatan utama penyampai pesannya.
5) Superimposed, iklan yang dimunculkan di ujung layar bersamaan dengan
berlangsungnya acara utama.
6) Sponsor program, pihak pengiklan atau sponsor yang membiayai program acara
televisi tertentu. Sebagai imbalannya ia dapat menyampaikan pesan iklan dengan
lebih dominan.
7) Running text, iklan yang muncul secara perlahan-lahan berupa teks, biasanya
bergerak dari kanan lalu menghilang pada sebelah kiri layar.
8) Backdrop, iklan yang diperlihatkan pada latar belakang suatu acara.
9) Credit title, iklan yang diperlihatkan pada bagian akhir suatu acara.
10) Ad lib, –iklan yang disampaikan penyiar secara langsung, baik itu di antara satu
acara dengan acara yang lain ataupun dalam program acara tertentu.
11) Property endorsement, iklan yang diperlihatkan melalui properti siaran ataupun
pada kostum yang dikenakan oleh artis atau penyiar.
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12) Promo ad, iklan oleh pengelola televisi untuk mempromosikan acara-acaranya.
Harapannya, pemirsa tertarik menonton acara yang ditayangkan sehingga program
acara tersebut mendapatkan jumlah pemirsa yang cukup banyak.

c. Iklan Film
Iklan film yang tersaji dalam judul film (produk sinema). Biasanya muncul sebelum
film utama diputar.

d. Iklan Media Digital Interaktif (Internet)
Iklan ini muncul melalui cara-cara yang cukup berbeda dengan iklan-iklan
konvensional. Jenis-jenis iklan ini sebagai berikut.
1) Website, iklan ini secara keseluruhan berbentuk website. Seluruh fitur dalam situs
itu berupa iklan. Kadang-kadang sebuah perusahaan menjadikan keseluruhan situs
perusahaan mereka sebagai iklan.
2) Banner dan tombol, berupa billboard mini yang tersebar pada sebuah halaman web.
Sementara itu, tombolnya pun seringkali berbentuk seperti ikon. Apabila disentuh,
tombol itu akan membawa kita pada situs dari pengiklan atau halaman tambahan
baru.
3) Sponsorship, pada iklan ini pihak sponsor tertentu membiayai penuh seluruh
halaman dari pembuat situs.
4) Search engine marketing, iklan ini muncul saat kita melakukan suatu pencarian data
(searching).
5) Classified ads, iklan ini berbentuk seperti iklan baris dalam koran dan biasanya
gratis.
6) E-mail advertising, iklan ini dikirimkan melalui e-mail pada para pelanggan yang
memang memintanya.

e. Iklan Luar Ruang (Out-of-Home)
Iklan ini tertuju pada khalayak yang berada di luar rumah. Jenis iklan ini adalah
sebagai berikut.
1) Iklan outdoor standar, iklan ini berupa baliho dengan berbagai ukuran. Bentuknya
mungkin berupa gambar dua dimensi cetak ataupun tiga dimensi.
2) Iklan transit, iklan ini terpasang pada kendaraan umum, terminal, stasiun, dan
tempat-tempat umum lainnya.
Di samping karena medianya, keberagaman iklan juga dapat dilihat berdasarkan isinya.
Menurut isinya, iklan diklasifikasikan dalam tiga jenis, yakni sebagai berikut.

a. Iklan pemberitahuan
Iklan ini lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai
suatu hal, baik itu yang berupa perstiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan ini jenis ini
umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga. Namun ada pula yang dipasang
oleh perusahaan, misalnya yang berupa pemberitahuan rapat pemegang saham.
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Contoh:

b. Iklan layanan masyarakat
Iklan ini bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada
masyarakat. Contohnya, iklan keluarga berencana dan iklan bahaya narkotik. Pengguna
iklan ini umumnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Contoh:

Keluarga Berencana,
Membangun
Generasi Muda Berprestasi

c. Iklan penawaran
Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa, pada
umumnya dalam bentuk iklan niaga dan iklan lowongan kerja.
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Contoh:

Selain itu, isi suatu iklan mungkin pula memuat hal-hal berikut.
1) Iklan bantahan, iklan yang bertujuan memperbaiki citra seseorang, perusahaan atau
merek yang tercemar akibat informasi yang tidak benar.
2) Iklan perbaikan, iklan yang bertujuan memperbaiki pesan-pesan tentang sesuatu hal yang
terlanjur salah dan sudah tersebarluaskan melalui media. Istilah lain iklan ini adalah
iklan ralat atau iklan pembetulan.
3) Iklan keluarga, berisi pemberitahuan dari pengiklan tentang terjadinya suatu peristiwa
dalam sebuah keluarga dan ditujukan kepada keluarga/khalayak lainnya. Contoh iklan
ini adalah iklan tentang kematian, pernikahan, wisuda, perayaan ulang tahun.

272

JENIS-JENIS TEKS

D

Menulis Iklan

Iklan yang baik bisa menampilkan suatu produk yang berbeda dengan produk lain. Adanya
pesan yang rasional, mudah dicerna oleh khalayak. Selain itu, khususnya iklan niaga harus
memerhatikan rumus berikut: problema, janji, bukti, pengajuan harga.
1. Mulailah iklan Anda dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yakni dengan
berfokus pada masalah yang mereka hadapi.
Misalnya, jika kita bermaksud menjual obat (jerawat), gunakanlah pernyataan seperti
berikut, “Wajah Anda berjerawat?” Jika akan menjual produk pelangsing, pernyataan
pendahuluannya bisa seperti berikut, “Anda ingin menurunkan berat badan?”
Contoh lainnya: “Anda sering stres? Ingin mendapatkan ketenangan dalam waktu kurang
dari 30 menit?”
2. Menawarkan solusi
Misalnya, untuk masalah jerawat, kita dapat mengajukan kalimat tawaran seperti berikut:
“Ramuan ‘Jamu Cantik’ mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu tiga puluh hari
dan Anda kembali tampil cantik.”
Untuk masalah berat badan, kita dapat memberikan solusi seperti berikut, “Penyembuhan
nondiet cara baru ini bergantung pada pikiran Anda, bukan oleh makanan yang Anda makan.
Pikiran dapat menurunkan bobot Anda dengan cepat.”
3. Menunjukkan bukti
Yang diperlukan khalayak sesungguhnya adalah bukti. Oleh karena itu, kita tidak sekadar
menyampaikan janji-janji. Agar mereka lebih yakin, tunjukkanlah bukti bahwa solusi yang
kita berikan itu benar, sesuai dengan harapan mereka.
Berikut contoh-contohnya.
a. Jerawat Anda akan sembuh dalam 30 hari atau uang kembali. Ada 11.500 orang yang
wajahnya kembali putih berseri setelah menggunakan produk kami ini.
b. Riset memperlihatkan bahwa berat badan orang-orang turun sekitar 13 kg setelah
menggunakan metode baru ini.
c. Anda akan merasa relaks karena metode pemijatan kami sampai-sampai Anda akan
tertidur di meja pijat.
4. Mengajukan harga
Bagian terakhir adalah mengajukan harga yang kita inginkan. Berikut contohnya.
a. “Jika Anda ingin merawat wajah Anda sekarang, pesanlah segera ramuan istimewa kami
dengan harga….”
b. “Hanya dengan …., Anda sudah bisa memainkan gitar di akhir pekan ini.”
c. “Klik di sini untuk membayar sejumlah …. dan Anda bisa mengunduhnya sekarang
juga.”
Dalam bagian ini kita pun bisa memberikan promosi lain, misalnya dengan adanya potongan
harga dan berbagai kemudahan lainnya.
Pola penyajian iklan seperti itu hanya salah satu dari sekian cara penulisan iklan. Masih
banyak cara yang dapat kita tuliskan sebagaimana yang sering kita lihat di media-media massa.
Selain ditentukan oleh faktor audiens, penyajian iklan juga dipengaruhi oleh isinya.
Iklan
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Misalnya, iklan layanan masyarakat. Iklan ini merupakan bagian dari kampanye sosial yang
bertujuan menjual gagasan atau ide untuk kepentingan atau pelayanan masyarakat. Biasanya
pesan ini berupa ajakan, pernyataan, atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau
tidak melakukan suatu tindakan. Iklan ini bertujuan untuk mengubah perilaku yang “tidak baik”
supaya menjadi lebih baik. Temanya, seperti kebersihan lingkungan, mendorong penghargaan
terhadap perbedaan pendapat, dan keluarga berencana.
Iklan layanan masyarakat juga menyajikan pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan
kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi. Pesan tersebut
bermaksud memberikan gambaran tentang peristiwa yang akan berakibat pada suatu keadaan
tertentu, baik yang bersifat positif maupun negatif.
Pada awal perkembangannya, iklan layanan masyarakat tidak terlalu terikat pada penataan
yang ketat, perencanaan pesan yang rumit, pemilihan media yang sesuai, sampai pada penentuan
target audiens maupun pemilihan tempat dan waktunya. Namun, seiring berkembangnya
dan semakin banyaknya perusahaan yang membuat iklan layanan masyarakat, iklan layanan
masyarakat juga harus dibuat secara profesional seperti iklan komersial.
Iklan Layanan Masyarakat biasanya dikeluarkan atau dibuat oleh perusahaan melalui biro
iklan berdasarkan adanya sebuah fenomena yang tengah terjadi di masyarakat atau berdasarkan
momentum hari-hari besar yang oleh masyarakat dianggap istimewa.Fenomena dan momentum
inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk menjual ide dan gagasan yang sifatnya membuat
persepsi positif masyarakat terhadap citra perusahaan. Iklan layanan masyarakat tidak hanya
disponsori oleh lembaga pemerintah dan organisasi non profit, tetapi juga perusahaan komersil.
Bagi perusahaan komersil, iklan layanan masyarakat digunakan untuk tujuan membangun empati
sebagai tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan terbangun
citra yang baik di mata masyarakat dan menstimulasi masyarakat untuk percaya pada perusahaan
tersebut hingga akhirnya tertarik untuk mengonsumsi produk mereka. Dengan demikian,
secara tidak langsung perusahaan komersil yang berorientasi profit menggunakan iklan layanan
masyarakat sebagai media iklan komersial.
Berkaitan dengan iklan layanan masyarakat, berikut langkah-langkah yang perlu diperhatikan
di dalam penulisannya.
1. Memutuskan pesan umum apa yang akan dikomunikasikan.
2. Mengidentifikasi manfaat-manfaat bagi pelanggan yang dapat digunakan sebagai trik
pemasangan iklan.
3. Menciptakan konsep kreatif yang kuat, baik dalam hal susunan kata, bentuk, dan warna huruf.
Ilustrasinya pun perlu kita perhatikan agar tampil lebih menarik.
4. Menciptakan daya tarik khusus yang harus mengandung unsur meaningful (kebermanfaatan),
believable (kepercayaan) dan distinctive (kekhasan).
a. Produk yang ditawarkan sesuai dengan harapan ataupun keperluan khalayak.
b. Produk yang ditawarkan benar-benar bisa dipercaya, tidak manipulatif, berbohong.
c. Produk yang ditawarkan berbeda dengan produk-produk lainnya.
Walaupun langkah-langkah itu sudah dilalui dengan baik, kita perlu melakukan penelaahan
kembali untuk menyempurnakan hasilnya, baik itu berkaitan dengan isi, struktur, dan kaidah
bahasanya. Adakah bagian-bagian yang harus Anda sempurnakan? Untuk itu, pertanyaanpertanyaan yang pernah kita ajukan di dalam kegiatan tersebut dapat kembali kita gunakan, yakni
sebagai berikut.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apakah iklan itu berstruktur dengan lengkap?
Apakah iklan itu memiliki judul yang kuat?
Apakah informasi yang disampaikannya mudah dipahami?
Apakah teksnya persuatif?
Apakah ilustrasinya memikat?
Apakah iklan itu sudah sesuai dengan produk yang dijual serta sesuai dengan sasarannya?
Selain itu, kita bisa meneliti secara lebih mendalam berkaitan dengan aspek-aspek
kebahasaannya, seperti berkenaan dengan keefektifan kalimat-kalimatnya, ketepatan pilihan
katanya, serta kebakuan ejaan/tanda bacanya. Hanya saja berbeda dengan kegiatan evaluasi;
dalam kegiatan ini, kita melakukannya dengan berfokus pada hal-hal yang dianggap kurang;
kemudian kita memperbaikinya.

Soal-soal Latihan
Pilihlah jawaban yang paling benar!
1.

Di bawah ini yang merupakan contoh kalimat iklan adalah ....
A. Jangan lupa membawa “Air Alami”
B. Cepat beli “Air Alami”
C. Cepat! Minum pelepas dahaga ini
D. “Air Alami”, minuman yang bergizi tinggi
E. Ke mana pun, minumlah”Air Alami”

2.

Agar kulit sehat dan cantik, pemakaian teratur “Oil of Aila” menambah kemampuan kulit
Anda menahan kelembaban di permukaan sehingga ....
Berdasarkan isinya, iklan di atas tergolong ke dalam jenis ....
A. pemberitahuan
B. layanan masyarakat
C. penawaran
D. reklame
E. kegiatan

3.

Iklan pada soal no. 2 disusun degan pola ....
A. kausalitas
D. spasial
B. kronologis
E. komparasi
C. temporal

4.

“Lebih baik naik Armada”
Ditinjau dari kaidah periklanan, kekurangan dari kalimat iklan di atas adalah ....
A. kalimat singkat
B. isi padat dan menarik
C. kata-kata sederhana
D. mudah dipahami
E. struktur kalimat tidak sempurna
Iklan
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5.

Dijual sebidang tanah di Bekasi. Luas 4 ha.
Baik untuk industri. Hubungi telp. 777777
Iklan di atas termasuk jenis iklan ....
A. penawaran
D. pemberitahuan
B. permintaan
E. masalah keluarga
C. pengumuman

6.

Perbedaan iklan baris dengan display terletak pada ....
A. pemilihan kata
D. tujuannya
B. susunan kalimat
E. keluasan ruang
C. ilustrasi gambarnya

7.

Perhatikanlah iklan di bawah ini!

Iklah tersebut berisi pesan tentang ....
A. ajakan untuk memberantas korupsi
B. ajakan untuk menangkap penjahat
C. ajakan untuk mendukung presiden
D. ajakan untuk memilih presiden
E. ajakan untuk melaporkan korupsi ke polisi
8.

Kalimat iklan yang berhubungan dengan masalah kependudukan ialah ....
A. Beli satu dapat dua
B. Wajib belajar Sembilan tahun
C. Dengan PIN anak Indonesia bebas polio
D. Dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja
E. Ke mana setelah Anda tamat sekolah?

9.

Bagi masyarakat Maluku, subsektor perhubungan laut bukan hanya menjadi penunjang
pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga menjadi faktor penentu pembangunan. Oleh karena
itu, amat wajar kalau Gubernur Maluku menuntut adanya armada yang melayani jalur cepat
antarpulau di provinsi itu.
Iklan yang berkaitan dengan untuk ilustrasi di atas adalah ....
A. Ingat terbang, ingat “Sempati Air”.
B. Jangan lupa “Aqua” kalau Anda mau berlayar.
C. Coca cola minuman segar di perjalanan.
D. Beli tiket hari ini juga. Penumpang terbatas.
E. Berlayarlah bersama KM Jelantik. Cepat, tepat, aman, dan nyaman.
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10. Mari kita jaga kebersihan dan peduli akan lingkungan. Menjaga kebersihan berarti memerhatikan
kesehatan. Jika kita sehat, kita akan menjadi kuat.
Kalimat iklan yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah ...
A. Hidupku adalah kesehatan, kurangi merokok.
B. Biasakan hidup bersih! Lingkungan bersih dan sehat, kita kuat.
C. Ayo cinta lingkungan. Kita galang kekuatan.
D. Kembalikan lingkungan, cintai kebersihan, kembangkan kekuatan.
E. Upayakan mencintai kesehatan dan menjaga kebersihan.
11. Perhatikanlah iklan di bawah ini!

Kekhasan yang ditawarkan iklan tersebut adalah ….
A. ketangguhan
D. harga yang terjangkau
B. daya saing
E. performa yang andal
C. kehematan
12.

Kalimat persuasif yang sesuai dengan iklan tersebut adalah ....
A. Liburan pada saat Lebaran sangat mengasyikkan
B. Mari kita berlibur ke Sari Ater, Subang
C. Di Ciater, Subang, banyak tempat wisata yang mengasyikkan
D. Berpetualang di tempat wisata sungguh mengasyikkan
E. Tidak ada tempat yang semenarik Ciater, Subang
Iklan
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13.

Aspek yang harus diperbaiki dalam iklan tersebut dari segi kebahasaannya adalah ....
A. istilah-istilahnya yang banyak menggunakan bahasa asing
B. penulisan nama merek yang tidak sesuai dengan ejaan
C. jenis huruf yang tidak jelas dan berulang-ulang
D. ejaan dan tanda bacanya tidak sesuai dengan ketentuan baku
E. kalimatnya tidak efektif sehingga menggangu pemahaman pembaca
14. “Kaplet susut perut X menghilangkan perut gendut dengan mudah.”
Kalimat iklan di atas tidak logis. Kalimat iklan yang logis adalah ....
A. Kaplet susut perut X menyusutkan perut gendut dengan mudah
B. Kaplet susut perut X menghilangkan gendut dengan mudah
C. Kaplet susut perut X mengubah perut gendut dengan mudah
D. Kaplet susut perut X memberantas perut gendut dengan mudah
E. Kaplet susut perut X menolak perut gendut dengan mudah
15. El-Islam ketua panitia lomba kebersihan antarkelas di SMAN 3 Tasikmalaya diminta untuk
membuat iklan (poster). Kalimat iklan yang sesuai dengan kepentingan tersebut adalah ....
A. Ikutilah lomba kebersihan antarkelas!
B. Bersihkan kelas Anda!
C. Raihlah hadiah besar!
D. Lomba kebersihan diikuti oleh setiap kelas!
E. Jangan lupa mengikuti lomba kebersihan!
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16.

Kalimat iklan yang tepat untuk gambar tersebut adalah ....
A. Gunakan kacamata V-tech supaya tatapan Anda lebih tajam dan berkualitas tinggi
B. Mari kita gunakan kacamata yang harganya murah, enak dipandang, dan tepat
dipakainya.
C. Tatapan dan pandangan Anda bergantung pada kaca matanya. Kaca mata V-tech: bagus
dan mulus dipakainya.
D. Anda ingin melihat dunia luas dengan jelas? Gunakanlah kacamata “V-tech”. Nyaman,
berkualitas, dan pas dengan mata Anda.
E. Kacamata diperlukan oleh siapa pun dan kapan pun. Oleh karena itu, segeralah miliki
kacamata “V-tech” sekarang juga
17. Kak Deni lulusan SMK Daarut Tauhiid. Ia juga mengikuti kursus reparasi alat-alat elektronika.
Ia telah mahir memperbaiki radio, TV, dan lain-lain. Sekarang Kak Deni sudah mempunyai
tempat usaha reparasi yang beralamat di Jalan Setiabudhi.
Deni membuat iklan untuk mempromosikan keahliannya itu, yakni ….
A. Segala jenis televisi, bisa saya perbaiki. Ayo datang saja ke tempat saya.
B. Mudah dan murah service televisi Kak Deni. Datang langsung, ya.
C. Melayani service barang elektronik. Hasil sangat memuaskan.
D. Teve Anda rusak? Segera hubungi alamat terdekat. Pasti tidak mengecewakan.
E. Siapa yang memiliki televisi rusak ataupun radio. Jangan biarkan terlalu lama. Segera
hubungi alamat terdekat.
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18.

Kalimat iklan yang sesuai dengan gambar di atas adalah ….
A. Buah mangga bagus untuk kesehatan.
B. Mangga enak rasanya. Banyak vitaminnya. Manis dan segar.
C. Tanamlah buah mangga ini untuk keluarga Anda yang sehat.
D. Jaminan mutu, kualitas istimewa buat Anda yang tahu harga.
E. Mangga hampir punah di sekelilimg kita. Kesadaran untuk menanamnya sangat
diperlukan sekarang juga.
19.

Pernyataan yang sesuai dengan gambar di atas adalah ….
A. Cintailah alam Indonesia. Alam Indonesia indah pemandangannya
B. Mari kita berkunjung ke Indonesia sebagai negara yang penuh pesona
C. Bawalah oleh-oleh setiap kali berwisata ke Borobudur
D. Belajarlah kepada kecantikan pesona wisata Indonesia.
E. Borobudur merupakan salah satu pesona wisata Indonesia.
20. nyaman - tas kita - indah - dipakainya – modelnya
Kalimat iklan yang baik dari kata-kata di atas adalah ....
A. Tas kita nyaman dipakainya, indah modelnya
B. Nyaman tas kita dipakainya modelnya indah
C. Nyaman dipakainya, indah modelnya tas kita
D. Tas kita dipakainya nyaman, modelnya indah
E. Modelnya tas kita indah nyaman dipakainya
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XIV Editorial

A Pengertian Teks Editorial
Perhatikanlah teks di bawah ini dengan baik.
Pendidikan vs Kapitalisme
Ribut-ribut seputar dunia pendidikan tak sekadar dihiasi mahalnya ongkos untuk jadi
orang pintar, tapi juga diwarnai oleh pertarungan idealisme melawan arus kapitalisme.Tengok
saja soal Bogor Agribusiness Center di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB).Tukar guling
SLTP 56 di “daerah emas” Melawai Jakarta Selatan. Dan, niat sebuah yayasan menjual sekolah
miliknya di Kota Bandung.
Suka atau tak suka, disadari atau tidak, arus kapitalisme telah merasuk ke dalam urat nadi
kehidupan manusia Indonesia. Jadi, tak usah heran jika geliat hal yang sama masuk ke berbagai
aspek, termasuk menyentuh kegiatan pendidikan. Mulai dari kewajiban murid membeli buku
yang diwajibkan, jalur khusus penerimaan mahasiswa lewat uang pangkal yang besar, hingga
Malang Town Square di area kampus Universitas Brawijaya Malang.
Inti dasar paham kapitalisme adalah pergerakan modal. Kapitalisme mengajarkan pada
kita perihal nilai berlebih, yang harus dihasilkan oleh suatu jumlah kapital tertentu dalam
rentang waktu secepat mungkin. Kapital hanya bicara soal untung dan uang yang berkuasa atas
segalanya. Nilai-nilai lain, terkadang harus menyisih. Tapi, harus diakui kapitalisme adalah
sistem yang sudah mendunia.
Lalu, di mana idealisme pendidikan?Apa arti pendidikan adalah hak semua warga negara
(baik yang punya akses terhadap kapital maupun tidak)? Jeritannya sepi, senyap seolah tertelan
kedalaman laut. Seperti lingkungan yang tak bisa menahan kuatnya cengkeraman kapital, maka
dunia pendidikan juga harus mulai siap-siap terpinggirkan.Tak ada yang peduli lagi terhadap
teriakan soal filosofi pendidikan.
Apa mau dikata, pendidikan sendiri kini sudah merupakan bagian dari dunia kapital
itu sendiri. Sifat ingin memperoleh nilai berlebih sudah tertanam. Semakin seseorang siap
berinvestasi dengan kapital yang dimilikinya, maka dipastikan dirinya akan menciptakan nilai
berlebih dari dunia pendidikan di masa yang akan datang. Bagi yang enggan menanam kapital,
jangan bermimpi mendapat nilai berlebih.
Fenomena semacam ini yang akan terus mewarnai dunia pendidikan di sini. Perlu perjuangan
ekstra keras untuk melawan arus besar ini. Bahkan pemerintah, dengan UU di pundaknya,
seakan tak mampu mencegah. Sebaliknya dengan dalih keterbatasan dana, seolah-olah
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melakukan pembenaran terhadap arus modal yang tak peduli sisi lain, kecuali demi kepentingan
modal itu sendiri. Bahkan, mungkin juga ikut menikmati iklim kapitalisme yang merambah
dunia pendidikan.
Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi kondisi yang ada, yang sudah menjalar ke
segala sisi kehidupan? Kompromi, mungkin itulah salah satu cara untuk saat ini. Mencoba
berdamai dengan kapitalisme, karena kapitalisme adalah kenyataan objektif sekarang ini.
Menentang gelombang yang superkuat itu perlu persiapan dan langkah antisipatif yang pas.
Namun, berkompromi bukan berarti melupakan nilai-nilai lain yang lebih dalam, dari
sekadar bicara modal: moral, etika atau lainnya, yang sering terlibas oleh kekuatan kapital.
Keterpakuan terhadap kapital, selama ini menjadi penyebab keterlenaan yang panjang dalam
membangun manusia Indonesia seutuhnya. Ini yang harus jadi perhatian kita semua. (Sumber:
Pikiran Rakyat)
Teks berjudul “Pendidikan vs Kapitalisme” merupakan contoh editorial. Adapun yang
dimaksud dengan editorial itu sendiri adalah kolom khusus dalam surat kabar yang berisikan
tanggapan redaksi dari media yang bersangkutan terhadap satu peristiwa aktual. Tanggapan
tersebut bisa berupa dukungan, pujian, kritikan, bahkan cemoohan. Tajuk rencana dapat pula
diartikan sebagai artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap
peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan pada saat surat kabar itu diterbitkan.
Dalam editorial atau tajuk rencana biasanya diungkapkan adanya informasi atau masalah
aktual, penegasan pentingnya masalah, opini redaksi tentang masalah tersebut, kritik dan saran
atas permasalahan, dan harapan redaksi akan peran serta pembaca. Berbeda dengan kolom-kolom
lainnya yang berisikan fakta-fakta, tajuk lebih banyak mengemukakan pendapat-pendapat. Tentu
saja pendapat-pendapat itu berdasarkan analisis terhadap peristiwa atau fakta yang terjadi, yang
menjadi sorotan penting media itu.
Pendapat media yang satu dengan yang lainnya tentang suatu peristiwa dapat berbedabeda. Hal ini bergantung pada visi dan misi masing-masing media. Visi dan misinya itulah yang
menjadi sudut pandang media tersebut terhadap berbagai peristiwa yang disorotnya. Media yang
mempunyai visi kedaerahan akan berbeda sudut pandangnya dengan media yang bervisi nasional.
Demikian halnya, media yang memiliki misi kesehatan akan berbeda analisisnya dengan media
yang bermisi hukum.
Karena sifatnya yang “subjektif” itu, tentu saja kita pun bisa berbeda pandangan dengan
media itu. Kita tidak perlu dengan begitu saja menerima pendapat-pendapat media itu. Kita pun
boleh perpendapat lain dan memang sudah merupakan kewajiban kita untuk selalu bersikap
kritis terhadap berbagai pandangan dan pendapat yang dikemukakan oleh suatu media. Kita
tidak boleh dengan begitu saja membenarkan setiap pendapat yang dikemukakan. Kita tentunya
memiliki pendapat sendiri yang bisa sama atau berbeda dengan pendapat dari media itu. Namun
demikian, sikap kritis kita itu tentu saja harus pula berdasarkan fakta dan argumen yang jelas dan
meyakinkan.
Perhatikan kembali cara penyajian teks di atas. Walaupun disajikan dalam media massa, tajuk
berbeda dengan berita. Tajuk mengemukakan tanggapan redaktur dari media yang bersangkutan
berkenaan dengan peristiwa, kejadian, atau persoalan aktual. Biasanya tajuk berisikan pesan,
sikap, kritikan, ulasan, sambutan.
Tajuk berjudul “Pendidikan vs Kapitalisme” merupakan tanggapan terhadap permasalahan
yang terjadi dalam fenomena kapitalisme pendidikan di Indonesia. Media yang bersangkutan
mengungkapkan penyesalan dan kritikan terhadap fenomena tersebut. Perhatikan, misalnya,
kalimat berikut.
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1.

Kapital hanya bicara soal untung dan uang yang berkuasa atas segalanya. Nilai-nilai
lain, terkadang harus menyisih. Tapi, harus diakui kapitalisme adalah sistem yang sudah
mendunia.
Keterpakuan terhadap kapital, selama ini menjadi penyebab keterlenaan yang panjang dalam
membangun manusia Indonesia seutuhnya. Ini yang harus jadi perhatian kita semua.

2.

B

Fungsi, Struktur, dan Kaidah Teks Editorial

1. Fungsi Teks Editorial
Editorial merupakan teks dalam suatu media massa yang menyatakan pandangan media
yang bersangkutan terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, di
dalam editorial selalu ada fakta dan opini.
Editorial mengemukakan masalah aktual di masyarakat. Oleh redaksi, media yang
bersangkutan, masalah itu diulas dengan disertai tanggapan-tanggapan. Isi tanggapan itu
mungkin berupa pujian, kritikan, sindiran, ataupun saran.
Perhatikanlah kedua kalimat di bawah ini.
a. Jumlah siswa di kelas itu bertambah dari semula 30 orang menjadi 32 orang.
b. Perlu ada perubahan formasi tempat duduk agar suasana belajar di kelas ini lebih
menyenangkan.
Kalau kita perhatikan dengan cermat, isi dari kedua pernyataan itu berbeda. Pernyataan
(a) menyampaikan fakta atau informasi. Adapun, pernyataan kedua menyampaikan pendapat
atau saran terhadap fakta itu. Dengan memerhatikan sifat dari masing-masing pernyataan,
pernyataan (a) disebut dengan fakta dan pernyataan (b) disebut dengan pendapat atau opini.
a. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benarbenar terjadi. Dengan kata lain, fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa.
Oleh karena itu, fakta sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, atau diketahui
oleh banyak pihak. Namun, fakta bisa saja berubah apabila ditemukan fakta baru yang
lebih jelas dan akurat.
b. Opini adalah pendapat, pikiran, ataupun pendirian. Opini belum pasti benar adanya.
Pendapat pribadi itu dapat salah atau benar, bukan? Pendapat seseorang juga dapat
berbeda dengan pendapat lainnya. Suatu pendapat semakin mendekati kebenaran apabila
ditunjang oleh fakta yang kuat dan meyakinkan.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fakta berfungsi sebagai dasar bagi suatu
pendapat. Penulis mengemukakan fakta terlebih dahulu; kemudian berpendapat. Mungkin
pula fakta berfungsi untuk memperjelas pendapat. Dalam hal ini, seseorang berpendapat
terlebih dahulu, kemudian menyertainya dengan fakta-fakta. Berdasarkan pengertian dan
contoh-contoh di atas, kita sekarang bisa membedakan fakta dengan opini.
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Perbedaan Fakta
dengan Pendapat

Fakta

Pendapat

Tidak
terbantahkan

Memungkinkan
untuk berbantahbantahan

Jawaban dari apa,
siapa, berapa,
di mana, kapan

Jawaban dari
mengapa,
bagaimana

Dalam editorial ataupun tajuk rencana suatu surat kabar atau majalah, fakta dan opini
selalu muncul bersamaan. Pendapat-pendapat yang dikemukakannya itu bisa merupakan
tanggapan atas fakta aktual yang terjadi di masyarakat yang kemudian menjadi sorotan bagi
media itu.
Perhatikanlah contoh berikut.
Fakta
Kini rata-rata waktu yang digunakan
setiap siswa untuk belajar sekitar lima
jam per hari.
Sementara itu, pada tahun sebelumnya
menurut survei sebuah LSM, waktu
belajar mereka di luar kegiatan
sekolah hanya 2-3 jam per hari.

Opini
1.
Kesadaran akan pentingnya belajar pada
kalangan remaja Indonesia semakin
meningkat, terutama apabila dilihat dari
jumlah jam belajarnya. Kesadaran itu perlu
2.
ditunjang oleh kepedulian pihak orang
tua dan pemerintah, misalnya dengan
menyediakan bahan bacaan yang bermutu
dan sesuai dengan taraf perkembangan
psikologi mereka.
Dari contoh di atas tampak bahwa opini yang dikemukakan itu merupakan tanggapan
atas fakta-fakta yang ada. Dapat pula sebaliknya, pendapat yang dikemukakan itu diperkuat
oleh fakta-fakta. Dengan adanya fakta-fakta menjadikan opini itu menjadi lebih kuat dan
meyakinkan.
Fakta dan opini bisa menjadikan wawasan pembacanya bertambah luas. Lebih dari
sekadar mengetahui tentang ada-tidaknya suatu peristiwa. Dengan membaca editorial, kita
pun dapat lebih memahami sekaligus dapat menilai (bersikap kritis) terhadap suatu peristiwa.
Perhatikanlah gambarannya dalam tabel berikut.
Mengetahui
Waktu belajar siswa
sekitar lima jam per hari.

Memahami
Kesadaran belajar remaja
Indonesia semakin meningkat

Mengkritisi
Perlu kepedulian pihak
orangtua dan pemerintah

Dengan demikian, fungsi dari keberadaan editorial lebih kompleks daripada berita.
Apabila membaca berita kita sekadar mengetahui adanya suatu peristiwa, dengan membaca
editorial kita pun akan lebih memahami dan bisa bersikap kritis. Hal ini karena di dalam
editorial ada pendapat-pendapat (penulis, redaksi) yang bisa memperjelas pemahaman
kita tentang peristiwa/keadaan yang menjadi ulasannya. Dengan sering membaca ataupun
menyimak editorial kita diharapkan lebih bijak di dalam menanggapi suatu berita; lebih
dewasa di dalam menghadapi suatu persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar kita.
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Mengkritisi, menilai
Memahami
Mengetahui
Arti Penting Membaca/Menyimak Editorial

2. Struktur Teks Editorial
Editorial termasuk ke dalam jenis teks argumentatif, seperti halnya eksposisi, ulasan,
dan teks-teks sejenis diskusi. Dengan demikian, struktur umum dari editorial adalah sebagai
berikut.
a. Pengenalan isu sebagai pendahuluan teks, yakni berupa sorotan peristiwa yang
mengandung suatu persoalan aktual. Dalam contoh di atas, fakta yang dimaksud adalah
peristiwa tukar guling SLTP 56, niat sebuah yayasan menjual sekolah miliknya di Kota
Bandung.
b. Penyampaian argumen-argumen sebagai pembahasan, yakni berupa tanggapantanggapan redaktur dari media yang bersangutan berkenaan dengan peristiwa, kejadian,
atau persoalan aktual. Dalam teks tersebut, bagian ulasan dinyatakan dalam paragraf
ke-2 sampai paragraf ke-6. Di dalam ulasannya, redaktur antara lain mengatakan
bahwa peristiwa itu merupakan wujud dari kapitalisme pendidikan. Dalam bagian ini,
penulis (redaktur) dapat pula menunjukkan keberpihakannya, entah itu kepada warga
tertentu, pemerintah, pengusaha, ataupun pihak-pihak lainnya. Dalam persoalan ini,
tampak bahwa redaktur berpihak pada warga yang hak-haknya terpinggirkan. Redaktur
kemudian mengkritik atau menyalahkan pemerintah yang seolah-olah tidak berdaya di
dalam menghadapi arus kapitalisme.
c. Kesimpulan, saran ataupun rekomendasi sebagai penutup, berupa pernyataan dalam
menyelesaikan persoalan yang dikemukakan sebelumnya. Dalam teks itu, saran-saran
redaktur dinyatakan dalam paragraf ke-7-8. Saran yang dimaksud berupa kompromi,
yakni berdamai dengan kapitalisme, perlunya persiapan dan langkah antisipatis terhadap
kekuatan yang tak terbendung itu.
Pengenalan
Isu

Struktur
Editorial

• Masalah yang menjadi
sorotan di masyarakat
(pro-kontra)

Argumenargumen

Kesimpulan/
Rekomendasi

• Pendapat/pandangan
redaksi berdasarkan
sudut pandang tertentu

• Sikap akhir
• Saran penyelesaian
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Berikut contoh struktur editorial lainnya.
Teks
Buruknya Pelayanan Pendidikan
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Bagian

Penjelasan

Judul

Desentralisasi yang sudah lima belas tahun Pengenalan
dilaksanakan, saat ini dianggap sedang menuju ke arah isu
kegagalan. Salah satu indikator yang ditunjuk adalah
pelaksanaan demokrasi dengan melakukan pemilihan
langsung kepala daerah, yang hasilnya, melahirkan
pimpinan yang korup dan tidak kompeten.
Itulah antara lain yang diungkap oleh Tim Visi
Indonesia 2033 melalui sebuah diskusi yang digelar
kemarin. Sebagaimana dikemukakan salah satu
pembicara dari ITS Surabaya, Daniel Rosyid, akibat
lahirnya pimpinan korup dan tak kompeten ini, warga
gagal mendapatkan pelayanan publik yang memadai.
Apa yang diungkap Tim Visi Indonesia 2033 ini,
rasanya sudah menjadi rahasia umum, merupakan
masalah yang sejak lama sudah dirasakan masyarakat.
Kendati demikian, diskusi yang digelar Tim Visi
ini kemarin, memang sangat tepat sebagai forum
reaktualisasi masalah yang dihadapi masyarakat
sehari-hari yang sudah sejak lama terjadi.

Pemilihan kepala
daerah yang
melahirkan
pemimpin
korup dan tidak
kompeten

Seperti biasanya, masalah yang lama terjadi, Argumenberulang-ulang dan tak ada perbaikan sama sekali argumen
- sementara itu, kapasitas pimpinan yang ada tak
mampu membawa perubahan — kecenderungannya
akan menjadi masalah biasa yang tak dianggap lagi
sebagai masalah.
Buruknya pelayanan kepada warga adalah masalah
lama yang terus terjadi berulang-ulang dan karenanya,
banyak kepala daerah menganggap hal tersebut
bukan lagi sebagai masalah. Masyarakat banyak pun,
menyerah “pasrah bongkok-an’’ tenggelam dalam
lautan gerutu.
Banyaknya jumlah kepala daerah yang tersangkut
perkara korupsi, juga sudah lama menjadi isu yang
mengusik perhatian publik. Sejak 2004 hingga 2012,
lebih dari 175 kepala daerah yang terdiri atas 17
gubernur dan 158 bupati dan wali kota menjalani
pemeriksaan di lembaga antikorupsi ini. Ini berarti
lebih dari separuh (50 persen) kepala daerah tingkat
satu terseret kasus korupsi. Sampai November,
angkanya terus bertambah, mencapai 309.

• Pelayanan
pemerintah
kepada
warganya
buruk
• Kepala daerah
banyak
tersangkut
korupsi
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Demikian juga terhadap buruknya pelayanan
publik yang dirasakan masyarakat selama ini. Terjadi
lama, dan berulang, tak ada perbaikan. Lalu, menjadi
biasa. Itu sebabnya kita tak heran atau kaget ketika
Ombudsman, mengungkapkan, dinas pendidikan
menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
provinsi yang rawan pungutan liar. Kerawanan muncul
karena 22 dinas pendidikan provinsi yang diteliti tak
menerapkan standar pelayanan berdasarkan UndangUndang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pertanyaannya, siapa anggota masyarakat yang
tidak mengeluhkan sistem pelayanan yang diberikan
dunia pendidikan selama ini?
Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, misalnya,
sudah sejak tahun lalu, muncul keresahan di tengah
masyarakat yang mendiami pinggiran ibu kota.
Secara administratif mereka adalah penduduk Bekasi,
Bogor, Depok, atau Tangerang. Akan tapi, secara
fisik karena di sekitar tempat tinggal mereka sekolah
sangat kurang, anak-anak mereka pun disekolahkan
ke Jakarta. Namun, kebijakan yang muncul kemudian,
mereka didiskriminasi.
Contoh, anak-anak yang nonpenduduk DKI,
katakanlah Bekasi, yang ingin masuk ke SMA di Jakarta
setelah lulus SMP, diberi kesempatan mengikuti tes
hanya satu putaran. Jika dalam satu putaran tes mereka
tak lulus, tak ada pilihan yang nyangkut, anak-anak
itu selesai. Tak ada kesempatan untuk mengikuti tes
lagi sebagaimana anak-anak penduduk DKI. Ke mana
mereka akan bersekolah? Tak ada peluang, karena di
Bekasi pun mereka ditolak karena SMP asalnya di
Jakarta.
Diskriminasi lain adalah untuk masuk SMA Rekomendasi Saran kepada
tertentu, bagi anak-anak DKI misalnya disyaratkan
ombudsman
memiliki nilai NEM 36, sedangkan bagi anakuntuk menangani
anak korban diskriminasi tadi diharuskan memiliki
buruknya
NEM lebih tinggi lagi, yaitu 37. Inilah contoh buruk
pelayanan
pelayanan yang diciptakan dinas pendidikan, yang
pemerintah
mempersetankan hak-hak rakyat dan pelayanan yang
berkeadilan. Silakan ombudsman. (Sumber: Harian
Terbit)

Editorial

287

3. Kaidah Teks Editorial
Kaidah atau karakteristik umum editorial adalah sebagai berikut.
a.

Ulasan terhadap fenomena atau peristiwa aktual yang menjadi sorotan khalayak. Dalam
contoh di atas, fenomena yang dimaksud berupa tukar guling dan penjualan sekolah
terhadap pihak swasta.

b.

Penulisnya adalah redaksi dari media itu sendiri. Adapun kalau ditulis oleh pihak lain,
teks tersebut dikelompokkan ke dalam artikel biasa.
Adapun kaidah dari segi kebahasaan, editorial memiliki karakteristik sebagai berikut.

a.

Adanya penggunaan ungkapan-ungkapan retoris. Dalam teks di atas, ungkapan-ungkapan
yang dimaksud, antara lain, seperti berikut.
1) Lalu, di mana idealisme pendidikan?
2) Apa arti pendidikan adalah hak semua warga negara (baik yang punya akses terhadap
kapital maupun tidak)?
Cara itu digunakan untuk menarik perhatian pembaca (khalayak) sehingga tergugah
untuk melanjutkan pembahasan atas isu yang disorotinya.

b.

Banyak menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk
mencernanya. Kata-kata yang dimaksud, antara lain, adalah ribut-ribut, ongkos, tengok,
suka, tak suka, geliat, berlebih, enggan, ekstra keras, pas.

c.

Banyaknya kata ganti tunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal
lainnya yang menjadi fokus ulasan.
Contoh:
1) Desentralisasi yang sudah lima belas tahun dilaksanakan, saat ini dianggap sedang
menuju ke arah kegagalan.
2) Itulah antara lain yang diungkap oleh Tim Visi Indonesia 2033 melalui sebuah
diskusi yang digelar kemarin.
3) Apa yang diungkap Tim Visi Indonesia 2033 ini, rasanya sudah menjadi rahasia
umum, merupakan masalah yang sejak lama sudah dirasakan masyarakat.
4) Kendati demikian, diskusi yang digelar Tim Visi ini kemarin, memang sangat tepat
sebagai forum reaktualisasi masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari yang
sudah sejak lama terjadi.

d.

Banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas, seperti sebab, karena, sebab, oleh sebab
itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur
berkenaan dengan masalah yang dikupasnya.
Contoh:
1) Buruknya pelayanan kepada warga, adalah masalah lama yang terus terjadi berulangulang dan karenanya, banyak kepala daerah menganggap hal tersebut bukan lagi
sebagai masalah.
2) Itu sebabnya kita tak heran atau kaget ketika Ombudsman, mengungkapkan, dinas
pendidikan menjadi satuan perangkat kerja daerah (SKPD) provinsi yang rawan
pungutan liar.
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3) Kerawanan muncul karena 22 dinas pendidikan provinsi yang diteliti tak menerapkan
standar pelayanan berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik.
4) Tak ada peluang, karena di Bekasi pun mereka ditolak karena SMP asalnya di
Jakarta.
e.

Banyaknya penggunaan konjungsi pertentangan, seperti akan tetapi, namun. Hal itu
terkait dengan masalah yang diangkat dalam editorial yang bersifat pro dan kontra.
1) Akan tetapi, secara fisik karena di sekitar tempat tinggal mereka sekolah sangat
kurang, anak-anak mereka pun disekolahkan ke Jakarta.
2) Namun, kebijakan yang muncul kemudian, mereka didiskriminasi.

C

Perbandingan Teks Editorial

1. Teks Editoral dengan Teks Editorial Lainnya		
Perhatikan kembali dua contoh editorial di atas. Secara umum kedua teks tersebut memiliki
tema yang sama, yakni menyoroti masalah pendidikan. Spesifikasinya, editorial I berkaitan
dengan masalah kapitalisme dan editorial II berhubungan dengan pelayanan pendidikan.
Persamaan lainnya, kedua editorial tersebut sama-sama berpihak pada warga dan cenderung
menyalahkan pemerintah yang dianggapnya mengabaikan tanggung jawabnya di dalam
melayani kebutuhan pendidikan masyarakat.
Dalam hal strukturnya, kedua editorial tersebut sama-sama diawali dengan pengenalan
masalah (isu) yang akan dibahasnya.
a.

Editorial I tentang isu kapitalisme pendidikan, yakni tukar guling dan penjualan sekolah
kepada swasta.

b.

Editorial II tentang isu desentralisasi yang cenderung mengalami kegagalan, yang
ditunjukkan oleh rendahnya pelayanan di dalam bidang pendidikan.

c.

Pada kedua editorial itu pun sama-sama ditemukan pertanyaan-pertanyaan retoris.
Pertanyaan Retoris
Editorial I
Pertanyaannya, siapa
anggota masyarakat
yang tidak mengeluhkan
sistem pelayanan
yang diberikan dunia
pendidikan selama ini?

e.

Editorial II
•

•
•

Lalu, di mana idealisme pendidikan? Apa arti pendidikan
adalah hak semua warga negara (baik yang punya akses
terhadap kapital maupun tidak)?
Bahkan, mungkin juga ikut menikmati iklim kapitalisme yang
merambah dunia pendidikan?
Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi kondisi yang ada,
yang sudah menjalar ke segala sisi kehidupan?

Pada kedua editorial itu pun banyak ditemukan penggunaan konjungsi yang bermakna
pertentangan.
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Editorial I
•

•

Kendati demikian, diskusi yang digelar
Tim Visi ini kemarin, memang sangat
tepat sebagai forum reaktualisasi masalah
yang dihadapi masyarakat sehari-hari
yang sudah sejak lama terjadi.
Seperti biasanya, masalah yang lama
terjadi, berulang-ulang dan tak ada
perbaikan sama sekali -sementara
itu, kapasitas pimpinan yang ada
tak mampu membawa perubahan —
kecenderungannya akan menjadi masalah
biasa yang tak dianggap lagi sebagai
masalah.

Editorial II
•

•

Akan tetapi, secara fisik karena di
sekitar tempat tinggal mereka sekolah
sangat kurang, anak-anak mereka
pun disekolahkan ke Jakarta. Namun,
kebijakan yang muncul kemudian, mereka
didiskriminasi
Diskriminasi lain adalah, untuk masuk
SMA tertentu, bagi anak-anak DKI
misalnya disyaratkan memiliki nilai NEM
36, sedangkan bagi anak-anak korban
diskriminasi tadi diharuskan memiliki
NEM lebih tinggi lagi, yaitu 37.

Di samping kesamaan-kesamaan itu, kedua editorial tersebut memiliki perbedaanperbedaan. Perbedaan yang mudah dikenali adalah spesifikasi temanya. Seperti yang telah
diungkapkan di atas bahwa spesifikasi tema editorial I adalah tentang masalah kapitalisme
pendidikan dan tema editorial II tentang buruknya pelayanan pendidikan. Perbedaan lainnya
tampak pada struktur penyajiannya. Pada bagian akhir, editorial I memberikan solusi, yakni
dengan jalan kompromi, yakni dengan berdamai dengan kekuatan kapitalisme, sedangkan
editorial II tidak memberikan solusi. Penulis malah menyerahkan persoalan itu kepada
lembaga ombudsman.
Dalam hal diksi atau pemilihan kata yang dilakukan oleh kedua editorial tersebut juga
menunjukkan perbedaan.
a. Bahasa dalam editorial I cenderung lebih populer. Banyak kata nonbaku digunakan di
dalamnya. Kata-kata yang dimaksud, misalnya, rebut, suka, geliat, berlebih, enggan.
b. Bahasa dalam editorial II cenderung lebih baku. Meskipun demikian, masih ditemukan
pula satu-dua kata yang tidak baku, seperti penggunaan kata tak, tapi.
Perbedaan-perbedaan yang terdapat pada editorial yang satu dengan yang lainnya
mungkin saja disebabkan oleh gaya selingkung yang berlaku pada media massa yang tidak
sama. Hal ini karena setiap media memiliki kebijakan dan gaya tersendiri, baik itu dalam
kaitan dengan isi, struktur, ataupun kaidah kebahasaannya.
Bagaimana dengan perbandingan kedua editorial di bawah ini?
Teks I
Agar Banjir Tidak Berulang
Banjir yang kembali menyambangi Jakarta sejak hari Minggu (12/1) malam hingga
Senin (13/1) seperti mengulang cerita sama di Ibu Kota.
Setiap tiba musim hujan, warga Jakarta harap-harap cemas. Meskipun peringatan
dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut puncak musim hujan
diperkirakan terjadi akhir Januari, hujan deras hari Minggu lalu menyebabkan banjir
datang lebih awal.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah banyak berupaya. Kali-kali kecil, termasuk
saluran penghubung, sebanyak 884 buah dan waduk dibersihkan dari sampah. Para
pemukim di sepanjang bantaran sungai dan waduk bertahap dipindahkan ke rumah susun
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agar sungai dan waduk dapat dinormalkan fungsinya. Kenyataannya, saat ini kerja tersebut
belum cukup. Banjir di Jakarta, seperti juga di banyak tempat lain, disebabkan berbagai
faktor. Mulai dari cuaca, perilaku masyarakat, hingga kebijakan pemerintah.
Cuaca di Jakarta dipengaruhi iklim global, termasuk perubahan iklim. Badai dingin
di Kanada dan Amerika Utara telah bergerak ke Asia dan akan memengaruhi terbentuknya
awan hujan di bagian barat Indonesia, termasuk Jakarta. Perilaku masyarakat sangat
besar pengaruhnya. Pendirian bangunan yang berizin maupun tidak berizin di bantaran
sungai menyebabkan lebar sungai menyusut. Kebiasaan membuang sampah ke sungai dan
selokan masih dilakukan warga Jakarta meski tahu sampah menyumbat badan air dan
menyebabkan banjir.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu tidak dapat bekerja sendirian. Kerja sama
dengan Pemprov Jawa Barat dan Banten perlu diintensifkan. Daerah aliran sungai yang
bermuara di Jakarta berada di provinsi tetangga. Perlu solusi konkret mengatasi kerusakan
daerah aliran sungai (DAS) di hulu. Termasuk, wacana manfaat bagi penduduk sekitar
DAS yang memelihara lingkungan, sementara manfaatnya dirasakan warga di tempat
lain.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum berperan menangani 13
sungai besar di Jakarta. Proyek sodetan antara Sungai Ciliwung dan Kanal Banjir Timur
serta normalisasi Sungai Ciliwung dimulai 23 Desember lalu setelah Pemprov DKI
menyanggupi pembebasan tanah. Jika selesai empat tahun lagi, diharapkan banjir akibat
luapan Ciliwung akan banyak berkurang.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berulang kali mengatakan, permasalahan dan
solusi banjir Jakarta sudah jelas.Yang diperlukan adalah ketekunan, dan kesabaran karena
butuh waktu.Yang juga dituntut dari Gubernur DKI dan wakilnya adalah pengawasan agar
semua pihak mematuhi rencana tata ruang wilayah.
Gubernur Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, perlu menggunakan
popularitas mereka untuk tak bosan mengajak masyarakat mengubah perilaku. Tanpa
dukungan masyarakat Jakarta dan provinsi tetangga, warga Ibu Kota akan terus mengulang
cerita lama setiap kali musim hujan tiba.
Sumber: Harian Terbit

Teks II
Kekhawatiran Lain atas Banjir
Perhatian atas kehancuran ekologis, termasuk bahaya banjir dengan segala dampaknya,
dikhawatirkan akan langsung surut begitu bencana berlalu.
Kekhawatiran itu beralasan, lebih-lebih karena kegaduhan, termasuk gugatan dan suara
protes, lazim bermunculan ketika terjadi bencana banjir atau tanah longsor. Begitu bencana
berlalu, perhatian kita pun surut dan kembali tidak dipedulikan sebagai kekhawatiran lain
atas penanganan bahaya banjir.
Perilaku semacam ini dapat menjelaskan mengapa bencana ekologis, seperti petaka
banjir dan tanah longsor, terus menerjang, tidak mereda, bahkan meningkat. Bencana banjir
yang menerjang berbagai tempat di Indonesia dalam beberapa hari terakhir memperlihatkan
kehancuran ekologis, yang perlu ditangani secara serius.
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Bencana ekologis, seperti terjangan banjir dan tanah longsor, termasuk tantangan
yang dapat diantisipasi. Tidak seperti letusan gunung api, gempa tektonik dan tsunami
yang sulit diprediksi, bahaya banjir tergolong dapat diantisipasi, bahkan dapat dicegah.
Namun, upaya mengatasi bahaya banjir sebagai prioritas tidak begitu kentara.
Setelah banjir berlalu, sangat diperlukan evaluasi untuk mengidentifikasi sumber
persoalan, yang bersifat struktural dan kultural. Selama persoalan struktural, seperti proses
perizinan yang tidak memerhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan, bencana
ekologis dan petaka banjir akan semakin menjadi ancaman.
Banyak lokasi tangkapan air berubah fungsi menjadi gedung karena proses perizinan
yang diberikan atas godaan kepentingan sesaat, tanpa mempertimbangkan dampak buruk
jangka panjang. Persoalan struktural ini diperburuk oleh persoalan kultural. Secara
kultural, misalnya, masyarakat Indonesia umumnya mengenal istilah membuang sampah
ketimbang mengelola sampah.
Atas dasar itu, perlu didorong gerakan untuk mengubah kebiasaan membuang menjadi
mengelola sampah untuk lingkungan yang lebih bersih, sehat, aman, dan nyaman. Seluruh
lapisan masyarakat perlu dididik tentang pentingnya mengelola sampah. Tidak mencemari
sungai dan alam sekitar dengan sampah.
Tentu saja banjir dan petaka ekologis lain merupakan ancaman berbahaya, tetapi
jauh lebih berbahaya lagi jika tidak juga muncul kesadaran dan tindakan nyata untuk
melakukan aksi pencegahan. Kerugian besar akan terjadi setiap tahun jika banjir tidak
segera diatasi. Atas dasar itu, upaya mengatasi korban banjir sangatlah penting, tetapi tidak
kalah mendesak melakukan tindakan nyata agar banjir tidak menjadi bencana tahunan.
Sungguh konyol, jika pemerintah dari pusat sampai ke daerah, ditambah dengan
masyarakat, tidak melakukan tindakan terpadu untuk mencegah ancaman bahaya banjir
dan bencana ekologis lainnya. Saatnya mengelola sampah dan memerhatikan tata ruang
secara lebih serius untuk mencegah bencana lingkungan yang lebih runyam (Sumber:
Harian Terbit).

2. Teks Editorial dengan Berita
Editorial dan berita merupakan teks yang sama-sama dijumpai di dalam media massa,
seperti pada surat kabar ataupun majalah. Keduanya pun selalu terkait dengan peristiwaperistiwa aktual. Hanya saja dalam editorial, penulis dapat beropini. Sementara itu, dalam
berita, penulis sama sekali tidak boleh beropini ataupun berpendapat. Ia hanya bertugas
mengemukakan fakta dan fakta.
Editorial termasuk ke dalam jenis teks argumentatif. Dengan demikian, kekuatan
berargumen penulisnyalah yang utama. Sementara itu, berita tergolong ke dalam jenis
laporan (report), lebih tepatnya disebut sebagai news item. Kedua jenis teks itu berbeda pula
dalam struktur penyajiannya. Editorial diawali dengan pengenalan isu, deretan gagasan, dan
rekomendasi. Berita diawali dengan pengenalan peristiwa yang terpola sebagai lead. Di
dalamnya terkandung unsur 5W + 1H (what, who, where, when, why, how) atau yang lazim
disingkat ADIKSIMBA (apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana). Lead atau kepala
berita kemudian diikuti oleh tubuh berita (middle, key event) dan ekor berita (end).
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Berdasarkan kaidahnya, berita banyak didominasi oleh fungsi-fungsi kalimat yang
menyatakan keterangan tempat sebagai jawaban atas pertanyaan di mana dan keterangan
waktu sebagai jawaban atas pertanyaan kapan. Berita pada umumnya disajikan secara
kronologis. Oleh karena itu, konjungsi yang menyatakan urutan waktu sangat mudah kita
jumpai di dalamnya. Adapun editorial cenderung disajikan secara kausalitas. Konjungsi yang
bermakna kausalitas (penyebaban) lebih banyak dijumpai daripada konjungsi lainnya.
Jenis Teks

Aspek
1.

Fungsi

a.

b.

D

2.

Struktur

3.

Kaidah

a.

Editorial
Berkenaan dengan suatu
peristiwa aktual yang
menjadi sorotan khalayak
(bersifat pro dan kontra).
Menyampaikan suatu pen
dapat dengan meyakinkan.
Diawali dengan pengenalan
isu (masalah).
Diikuti dengan penyajian
argumentasi-argumentasi
dan rekomendasi.

a.
b.

Berita
Berkenaan dengan suatu peristiwa
aktual.
Bertujuan untuk menyampaikan
fakta atau informasi dengan
sejelas-jelasnya.

a.

Diawali dengan penge
nalan peristiwa dengan pola
ADIKSIMABA (apa, di mana,
b.
kapan, siapa, mengapa, bagaimana).
b. Diikuti dengan paparan fakta lain
yang lebih spesifik.
Banyak menggunakan konjungsi Banyak menggunakan konjungsi
penyebaban.
kronologis dan keterangan waktu/
tempat.

Menulis Teks Editorial

Penulis editorial yang sesungguhnya adalah redaksi dari suatu media berdasarkan peristiwa
aktual (isu) yang menjadi kepentingan publik. Namun, sebagai bahan pembelajaran, alangkah
lebih baik apabila kita pun berlatih menuliskannya. Cara tersebut akan bermanfaat pula dalam
pengembangan kecakapan tulis-menulis secara umum.
Berdasarkan pengertiannya itu, untuk menulis suatu editorial, langkah-langkah yang harus
kita lakukan adalah sebagai berikut: memilih (selecting), mengumpulkan (collecting), mengaitkan
(connecting), dan memperbaiki (correcting).
1. Pada langkah pertama, kita harus memilih isu-isu yang hendak diangkat. Perlu pertimbangan
tersendiri untuk menentukannya. Pertimbangan tersebut kembali pada kebijakan kita sendiri
sebagai awak media.
2. Tahap berikutnya, pengumpulan data pendukung yang akan memperkuat opini yang hendak
disampaikan. Pendukung berupa fakta-fakta seputar isu yang diangkat akan menjadi daya
penguat akan objektivitas tulisan editorial itu sendiri daripada sekadar opini. Untuk memberi
kan nilai yang lebih kuat, kita pun harus mengumpulkan teori-teori ataupun pendapat ahli
yang bisa menjadikan pendapat kita itu lebih berbobot.
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3.

4.

Langkah ketiga ialah menghubungkan atau mengaitkan. Sebelum menyusun draf editorial,
kita harus merembukkannya dengan anggota redaksi. Perlu diingat bahwa editorial itu
mewakili sikap media kita. Oleh karena itu, di samping kesepakatan akan isu yang dipilih,
juga detail-detail dan contoh-contoh yang akan diungkapkan pun harus disepakati bersama.
Lakukanlah pembicaraan tentang opini-opini yang akan disampaikan. Jangan lupa, kita pun
perlu menawarkan solusi pada akhir editorial.
Akhirnya, lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap hasil tulisan tersebut. Editorial itu harus
jelas dan bertenaga. Akan tapi, jangan sampai menyerang pihak lain. Upayakan pula untuk
tidak terlalu mengajari. Susunan paragraf tersusun dengan padu. Kalimatnya efektif dan katakatanya lugas. Sekali lagi, berbagai contoh dan ilustrasi akan bermanfaat. Apalagi kutipankutipan yang berbobot, akan menguatkan opini kita. Yang lebih penting lagi, kemukakan
semua dengan jujur dan akurat.

Memilih isu

Mengumpulkan
data pendukung

Mengaitkan
bagian-bagian
editorial dan
mengembang
kannya

Memeriksa
ketepatan isi,
struktur, dan
kaidah kebahasaan
editorial

Langkah-langkah Penulisan Editorial

Soal-soal Latihan
Pilihlah jawaban yang paling benar!
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1-2)
Ribut-ribut seputar dunia pendidikan tak sekadar dihiasi mahalnya ongkos untuk jadi orang pintar,
tapi juga diwarnai oleh pertarungan idealisme melawan arus kapitalisme.Tengok saja soal Bogor
Agribusiness Center di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB).Tukar guling SLTP 56 di “daerah
emas” Melawai, Jakarta Selatan. Dan, niat sebuah yayasan menjual sekolah miliknya di Kota
Bandung.
1.

Isu yang diperkenalkan dalam cuplikan tersebut tentang ….
A. kapitalisme dalam pendidikan
B. seputar dunia pendidikan
C. mahalnya biaya pendidikan
D. idealisme melawan arus kapitalisme
E. mahalnya mencetak orang pintar
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2.

Konjungsi pertentangan di dalam cuplikan tersebut adalah ….
A. juga
D. dan
B. tapi
E. saja
C. tetapi

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 3-4)
(1) Suka atau tak suka, disadari atau tidak, arus kapitalisme telah merasuk ke dalam urat nadi
kehidupan manusia Indonesia. (2) Jadi, tak usah heran jika geliat hal yang sama masuk ke berbagai
aspek, (3) termasuk menyentuh kegiatan pendidikan. (4) Mulai dari kewajiban murid membeli
buku yang diwajibkan, (5) jalur khusus penerimaan mahasiswa lewat uang pangkal yang besar,
hingga Malang Town Square di area kampus Universitas Brawijaya Malang.
3.

Masalah yang pro dan kontra ditandai dengan nomor ….
A. (1)
D. (4)		
B. (2)
E. (5)		
C. (3)		

4.

Keberadaan fakta dalam cuplikan di atas ditandai dengan nomor ….
A. (1) dan (2)
D. (4) dan (5)				
B. (2) dan (3)
E. (1) dan (5)				
C. (3) dan (4)

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 5-6)
(1) Fenomena semacam ini yang akan terus mewarnai dunia pendidikan di sini. (2) Perlu
perjuangan ekstra keras untuk melawan arus besar ini. (3) Bahkan pemerintah, dengan UU
di pundaknya, seakan tak mampu mencegah. (4) Sebaliknya dengan dalih keterbatasan dana,
seolah-olah melakukan pembenaran terhadap arus modal yang tak peduli sisi lain, kecuali demi
kepentingan modal itu sendiri. (5) Bahkan, mungkin juga ikut menikmati iklim kapitalisme yang
merambah dunia pendidikan?
5.

Kaidah kebahasaan sebagai karakteristik teks editorial tampak dalam cuplikan tersebut, yakni
….
A. adanya penggunaan konjungsi kronologis
B. adanya penggunaan konjungsi pertentangan
C. adanya konjungsi kekecualian
D. adanya konjungsi penjelasan
E. adanya konjungsi temporal

6.

Kalimat yang mengandung kata tunjuk tempat adalah ….
A. (1)
D. (4)		
B. (2)
E. (6)		
C. (3)			
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(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 7-8)
Itulah antara lain yang diungkap oleh Tim Visi Indonesia 2033 melalui sebuah diskusi yang digelar
kemarin. Sebagaimana dikemukakan salah satu pembicara dari ITS Surabaya, Daniel Rosyid,
akibat lahirnya pimpinan korup dan tak kompeten ini, warga gagal mendapatkan pelayanan publik
yang memadai.
7.

Cuplikan di atas mengangkat isu tentang ….
A. visi Indonesia 2033
B. kepemimpinan Indonesia
C. kegagalan dalam pemerintahan
D. kompetensi kepempinnan
E. pelayanan publik

8.

Penanda kaidah kebahasaan sebagai teks editorial tampak pada ….
A. penggunaan kata penunjuk
B. penggunaan kata yang
C. penggunaan konjungsi kronologis
D. penggunaann konjungsi relasional
E. pengunaan kata depan dari

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomo 9-10)
(1) Banyaknya jumlah kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi, (2) juga sudah lama
menjadi isu yang mengusik perhatian publik. (3) Sejak 2004 hingga 2012, lebih dari 175 kepala
daerah yang terdiri atas 17 gubernur dan 158 bupati dan wali kota menjalani pemeriksaan di
lembaga antikorupsi ini. (4) Ini berarti lebih dari separuh (50 persen) kepala daerah tingkat
satu terseret kasus korupsi. (5) Sampai November, angkanya terus bertambah, mencapai 309.
9.

Isu yang disampaikan dalam cuplikan di atas dinyatakan dengan nomor ….
A. (1)
D. (4)
B. (2)
E. (5)
C. (3)				

10. Kata yang menyatakan hubungan secara kronologis (temporal) adalah ….
A. sudah
D. ini
B. lama
E. dengan
C. sejak
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 11-12)
Contoh, anak-anak yang nonpenduduk DKI, katakanlah Bekasi, yang ingin masuk ke SMA
di Jakarta setelah lulus SMP, diberi kesempatan mengikuti tes hanya satu putaran. Jika dalam
satu putaran tes mereka tak lulus, tak ada pilihan yang nyangkut, anak-anak itu selesai.Tak ada
kesempatan untuk mengikuti tes lagi sebagaimana anak-anak penduduk DKI. Ke mana mereka
akan bersekolah? Tak ada peluang, karena di Bekasi pun mereka ditolak karena SMP asalnya di
Jakarta.
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11. Kaidah kebahasaan teks editorial yang tampak pada cuplikan di atas adalah ….
A. adanya penggunaan argumentasi
B. adanya pengenalan isu
C. adanya pemakaian kalimat retoris
D. adanya penggunaan konjungsi mempertentangkan
E. adanya penggunaan kata kerja material
12. Konjungsi kausalitas dalam cuplikan di atas dinyatakan dalam kalimat ….
A. pertama
D. keempat
B. kedua
E. kalimat
C. ketiga
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 13-14)
Setiap tiba musim hujan, warga Jakarta harap-harap cemas. Meskipun peringatan dari Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut puncak musim hujan diperkirakan terjadi
akhir Januari, hujan deras hari Minggu lalu menyebabkan banjir datang lebih awal.
13. Permasalahan yang disorot di dalam cuplikan editorial di atas adalah tentang ….
A. kecemasan warga Jakarta
B. peran BMKG
C. musibah pada musim hujan
D. musim hujan yang mencapai puncaknya
E. bahaya banjir bagi warga Jakarta
14. Makna kata yang dominan di dalam cuplikan di atas merujuk pada ….
A. tempat
D. orang
B. suasana
E. aktivitas
C. waktu
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 15-16)
(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu tidak dapat bekerja sendirian. (2) Kerja sama dengan
Pemprov Jawa Barat dan Banten perlu diintensifkan. (3) Daerah aliran sungai yang bermuara
di Jakarta berada di provinsi tetangga. (4) Perlu solusi konkret mengatasi kerusakan daerah
aliran sungai (DAS) di hulu. (5) Termasuk, wacana manfaat bagi penduduk sekitar DAS yang
memelihara lingkungan, sementara manfaatnya dirasakan warga di tempat lain.
15. Kalimat yang menyatakan fakta ditandai dengan nomor ….
A. (1)
D. (4) 			
B. (2)
E. (5)			
C. (3)					
16. Kata yang tidak baku adalah ….
A. sendirian
D. konkret
B. kerja sama
E. di hulu
C. Pemprov
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 17-18)
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Data yang disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah, akhir pekan lalu,
mencengangkan kita. Menurut Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi setempat,
berdasarkan surat persetujuan ekspor kopi (SPEK) yang dikeluarkan, jumlah ekspor kopi arabika
Gayo asal kabupaten ini mencapai 4.604 ton lebih.
17. Fakta yang terungkap dalam cuplikan editorial di atas adalah ….
A. data itu mencengangkan kita
B. SPEK berkenaan dengan ekspor kopi arabika
C. jumlah ekspor kopi arabika Gayo mencapai 4.604 ton lebih
D. jumlah ekspor kopi di wilayah Aceh tengah jumlahnya sangat luar biasa
E. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi menyampaikan surat persetujuan ekspor
kopi (SPEK)
18. Kata penunjuk waktu dalam cuplikan di atas adalah ….
A. akhir
D. asal
B. lalu
E. ini
C. dan
19. Sektor perkebunan dan pertanian sejatinya benar-benar bisa dikelola dan berperan besar
untuk mengangkat derajat kehidupan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku sektor
ini, untuk menjadi sejahtera. Bukan hanya pengusaha, melainkan petani itu sendiri. Paling tidak,
nilai ekspor yang dinikmati petani kopi arabika Gayo ini bisa menjadi rujukan. Tingginya nilai
jual tersebut terutama karena mutu dan kekhasan citarasa kopi ini.
Sikap kritis yang diperoleh setelah membaca teks di atas adalah ….
A. Nilai ekspor dinikmati petani kopi arabika Gayo.
B. Tingginya nilai jual tersebut disebabkan oleh mutu dan kekhasan citarasa kopi ini.
C. Sektor perkebunan dan pertanian bisa dikelola dan berperan besar untuk mengangkat
derajat kehidupan perekonomian masyarakat.
D. Pelaku sektor perkebunan dan pertanian harus dikembangkan agar menjadi sejahtera.
E. Bukan hanya pengusaha, melainkan petani itu sendiri, dapat memperoleh keuntungan
ekonomi dari pengelolaan itu.
20. Contoh peristiwa yang layak menjadi soroton dalam editorial adalah ….
A. Para siswa merayakan tahun baru bersama dengan mengadakan pentas seni di
sekolahnya.
B. Masyarakat Desa Sukamaju melakukan gotong royong dalam membersihkan selokan
yang sering tersumbat ketika hujan.
C. Para pengendara bermotor mendapat pelayanan kesehatan gratis setelah mereka
terhambat perjalanannya gara-gara sebuah truk yang mogok di Tanjakan Nagreg.
D. Terjadi tawuran antarkampung di wilayah tengah sehingga beberapa rumah ikut porak
poranda.
E. Acara kejutan ditiadakan dalam perayaan itu karena dikhawatirkan menimbulkan salah
pengertian pada penduduk setempat.
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A Pengertian Novel
Novel merupakan teks naratif yang fiksional. Isinya mengisahkan sisi utuh atas problematika
kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh. Karena kisah kehidupan yang diceritakan itu
bersifat utuh, bentuk novel terdiri atas puluhan bahkan ratusan halaman. Karakteristik novel
lainnya adalah sebagai berikut.
1. Alur rumit dan lebih panjang. Ditandai oleh perubahan nasib pada diri sang tokoh. Misalnya,
dari menjomblo menjadi menikah, dari miskin menjadi kaya raya.
2. Tokohnya banyak dalam berbagai karakter. Ada tokoh protagonis, antagonis, statis, dan
macam-macam tokoh lainnya dalam beragam peran.
3. Latar meliputi wilayah geografi yang luas dan dalam waktu yang relatif lama, bisa mencapai
puluhan bahkan ratusan tahun.
4. Tema relatif kompleks, ditandai oleh adanya tema-tema bawahan.

B

Fungsi, Struktur, dan Kaidah Novel

1. Fungsi Novel
Entah sudah berapa puluh ribu judul novel yang telah dikarang dan telah jutaan pula
manusia yang membacanya, dari sejak zaman dulu hingga sekarang. Karya manusia yang
satu ini terus-menerus dibaca dan diproduksi karena manfaatnya besar bagi kehidupan kita.
Manfaat yang langsung dapat kita rasakan adalah bahwa novel memberikan hiburan atau rasa
senang. Kita memperoleh kenikmatan batin dengan membaca novel. Dengan membaca novel
seolah-olah kita menjalani kehidupan bersama tokoh-tokoh dalam novel itu. Ketika tokoh
utamanya mengalami kesenangan, kita pun turut senang; ketika mengalami kegetiran hidup,
kita pun turut sedih ataupun kecewa.
Selain itu, dengan membaca suatu novel kita bisa belajar tentang kehidupan; bisa lebih
bijak pula dalam menghadapi beragam peristiwa yang mungkin pula kita hadapi. Misalnya,
dengan adanya tokoh yang bersikap angkuh. Kita menjadi tahu bahwa sikap itu sering
menimbulkan ketersinggungan bagi pihak-pihak tertentu. Pelakunya sendiri menjadi orang
yang dijauhi orang lain. Sikap rendah hati ternyata mudah mengundang simpati. Peduli pada
orang lain, dalam sekecil apa pun bantuan yang diberikan, ternyata menjadi sesuatu yang
benar-benar berharga bagi orang yang membutuhkan.
Cerita Fiksi dalam Novel

299

Perhatikanlah cuplikan berikut.
Suatu hari pertengkaran dengan Kartini mencapai puncaknya. Aku tidak bisa mengendalikan
emosi lagi. Kartini ku tempeleng dan ku caci maki. Sejak itu Kartini sering ke luar rumah
mencari tempat pencurahan perasaannya. Tentunya pada Anwar? Menurut pembantuku
Anwar juga sering datang ke rumah sepeninggalku. Juga sering Kartini pergi bersama
Anwar. Ini menambah kecemburuan dan amarahku. Maka kami bertengkar lagi. Kartini
ku pukuli dan ku caci maki kembali. Sejak itu Kartini minggat dari rumah.
(Atheis, Akhdiat K.M.)
Cuplikan novel di atas menceritakan tokoh-tokohnya yang sering bertengkar; tidak
bisa mengendalikan emosi. Dari cerita tersebut kita bisa memetik suatu pelajaran bahwa
pertengkaran sering kali membawa masalah yang lebih besar. Pertengkaran bukanlah solusi
di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pihak-pihak yang bertengkar selalu berusaha
pula untuk saling menyakiti; dan bukannya penyelesaian yang diperoleh, malah akhirnya
saling menjauh.
Berikut cuplikan novel lainnya.
Untuk pergi bersama-sama ke rimba tempat mereka mengumpulkan damar, mereka harus
meninggalkan Kampung Air Jernih, yang terletak di tepi Danau Bantau. Air Jernih terletak
pula di tepi sungai Air Putih yang bermuara ke danau. Di pinggir muara sungailah terletak
kampung mereka. Mereka menuju hutan dengan menyusuri tepi sungai, memudikinya,
memasuki hutan, dan mendaki gunung-gunung. Sungai tak dapat dilalui dengan perahu,
karena penuh dengan batu besar dan karena sungai mengalir dengan derasnya turun dari
gunung-gunung. Tetapi ....
(Harimau-Harimau! Mochtar Lubis)
Dengan membaca cuplikan di atas seolah-olah kita diajak mengembara ke sebuah
hutan: menyusuri tepi sungai, memudikinya, memasuki hutan, dan mendaki gunung-gunung.
Walaupun cerita itu bersifat fiktif, tetapi imajinasi kita pun seolah-olah turut menikmati
suasana pegunungan. Ketika itu mungkin pula muncul kesan indah, senang, kagum, dan
perasaan-perasaan lain yang berpadu pula dengan pengalaman-pengalaman kita sendiri
sebagai pembacanya.

2. Struktur Novel
Stuktur novel lazim disebut dengan plot ataupun alur, yakni berupa jalinan cerita yang
terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Secara umum jalan cerita terbagi ke dalam bagianbagian berikut.

a. Pengenalan situasi cerita (exposition, orientasi)
Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan
hubungan antartokoh.
Contoh:
Pesawat Garuda jurusan Jakarta-Tokyo itu mendarat di Bandara Narita, pukul 11.00
waktu Tokyo.
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Akira menghirup napas dalam. Dirasakannya kesejukan udara tanah kelahirannya
merasuk hingga ke tulang sumsum. Ia tersenyum tipis sebelum akhirnya melangkah
perlahan menuruni tangga pesawat.
(Novel Akira, Muslim Watashi Wa, Helvy Tiana Rosa).

b. Pengungkapan peristiwa
Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah,
pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya.
Contoh:
Malam ini malam yang ke sekian bagi Udin datang membeli getuk di tempat itu.
Sejak mengetahui adanya penjual getuk yang baru dan ayu ini, mendadak Udin jadi
sangat suka akan getuk. Dan, selalu Udin mengatakan kepada teman-teman di asrama
bahwa getuk yang paling enak hanyalah yang dijual oleh si getuk ayu itu.
(Novel Gaun Merah Muda, Syamsul Arifin).

c. Menuju konflik (rising action)
Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan
berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh.
Contoh:
Kalau perempuan itu bersedia menerimanya sebagai suami, segenap orang tuanya dan
orangtua perempuan itu menyetujui pula, rasa-rasanya dia mau segera meresmikan
perkawinan itu.Tapi, pikiran demikian segera cerai-berai karena sampai sekarang dia
belum mempunyai pekerjaan tetap. Setiap orang bisa kawin. Tapi, hari-hari sudah itu
akan merupakan pukulan yang berat bagi seorang lelaki kalau dia belum mempunyai
penghasilan yang tetap dan cukup.
(Novel Gaun Merah Muda, Syamsul Arifin).

d. Puncak konflik (turning point, komplikasi)
Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan
mendebarkan. Pada bagian ini pula, ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya.
Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal.
Contoh:
“Siapa gadis yang kau maksud itu? Demi kasihku, aku mau menolongmu. Tak
perlu kau malu, itu sudah kewajibanku.”
“Sekarang, ia sudah masuk menjadi anggota keluarga kita juga.”
Ibu tampak sedikit kaget menerima ucapanku dan dengan pandangan yang
kaku, ibu terus menatapku. Ibu tidak berkata apa-apa, cuma memandang lama-lama,
seperti sedang mencari sesuatu dilipatan ingatannya. Tapi ibu tetap diam dan masih
memandangku juga. Akhirnya, dengan kekuatan batinku yang dipaksa aku berkata.
“Fatimah, ia. Istri paman. Bibiku sekarang!”
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“Sam?” Ibu berteriak, kaget dan jelas kegelisahan di wajahnya. Ibu terdiam
sampai lama dan aku tidak berani memandang wajahnya. Kalau kemudian kulepaskan
pandang ke wajahnya, ada suatu kegelisahan di wajah ibu.
“Jangan Ibu marahi aku. Barangkali ini memang salahku. Waktu Ibu melamar
Fatimah untuk menjadi istri paman, Ibu tidak memberi tahu. Tapi, memang tidak
perlu Ibu memberi tahu aku. Dalam suratnya untukku, Fatimah mengatakan bahwa
pinangan itu telah disetujui orang tua Fatimah dan dari keluarga paman. Ia minta
pertimbanganku. Kukatakan, terserah kepadamu.”
(Novel Gaun Merah Muda, Syamsul Arifin)

e. Penyelesaian (evaluasi, resolusi)
Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang
sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak
itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib
akhir yang dialami tokoh utama.
Contoh:
Ibu mengerti sekarang, mengapa kalau suatu ketika ibu atau ayah meninggal,
aku tidak mau tinggal di rumah paman. Aku tidak mau mengganggu dan mengusik
kebahagiaan yang telah paman punyai. Dan kukatakan pada ibu, “Biarlah buat
sementara aku hidup sendiri, berjalan sendiri, sampai aku matang benar menghadapi
soal-soal kehidupan. Biarlah aku berjalan sendiri dengan harapan bahwa pada suatu
ketika aku menjumpai seorang gadis setia, sederhana, dan penuh mengerti yang
kehadirannya di dunia memang hanya ditakdirkan untukku saja.”
(Novel Gaun Merah Muda, Syamsul Arifin)

f.

Koda
Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita, yang fungsinya sebagai
penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau
dengan mewakilkannya pada seorang tokoh.
Contoh:
Demikianlah, akhirnya kedua pasangan anak manusia itu mencapai kebahagiaannya.
Mereka hidup berdua dengan penuh suka, menikmati sisa hidup mereka di sebuah
desa. Kebenaran telah membuktikannya bahwa kesabaran cepat atau lambat akan
membuahkan hasil yang diharapkan.
Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda, bahkan novel-novel modern lebih
banyak menyerahkan kesimpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka
dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya.
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Puncak konflik (komplikasi)

Menuju Konflik
Penyelesaian (evaluasi, resolusi)
Pengungkapan peristiwa
Koda

Pengenalan cerita (orientasi)

Dalam kenyataannya, struktur novel tidak selalu berpola demikian. Struktur novel
sangat beragam, sesuai dengan kreativitas masing-masing pengarangnya. Berikut beberapa
kemungkinan struktur yang mungkin kita temukan dalam sebuah novel.
Alur suatu cerita dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
a. Alur normal		
: (1) → (2) → (3) → (4) → (5) → (6)
b. Alur sorot balik
: (5) → (4) → (3) → (2) → (1) → (6)
c. Alur maju-mundur : (4) → (5) → (1) → (2) → (3) → (6)
Periode-periode tersebut meliputi:
a. pengenalan situasi cerita
b. pengungkapan peristiwa
c. menuju konflik
d. puncak konflik
e. penyelesaian
f. koda
Selain itu, struktur novel dapat kita kelompokkan berdasarkan aspek-aspek lainnya,
yakni sebagai berikut.
a. Berdasarkan kuantitas alurnya
1) Alur tunggal, adalah alur yang hanya memiliki satu garis pengembangan cerita.
2) Alur ganda, adalah alur yang memiliki beberapa garis pengembangan cerita.
b. Berdasarkan kualitas kepaduannya
1) Alur erat, yakni hubungan antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya begitu
padu sehingga tidak memungkinkan apabila bagian-bagian pembentuk peristiwa itu
dilesapkan. Peristiwa yang dimunculkannya itu semuanya penting.
2) Alur longgar, yakni hubungan antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya
terjalin secara renggang. Pengarang menyelingi peristiwa-peristiwa yang ada itu
dengan peristiwa lain yang tidak begitu berhubungan dengan inti cerita sehingga
bila peristiwa-peristiwa ditanggalkan maka tidak mengganggu struktur cerita secara
keseluruhan.
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3) Berdasarkan isi ceritanya
a) Alur gerak (the action plot)
Alur disusun dengan berawal dari cerita tentang adanya suatu masalah untuk
kemudian menuju kepada cara pemecahannya. Misalnya, cerita tentang penangkapan
pencuri, penggerebekan bandar narkoba, dan sebagainya.
b) Alur pedih (pathetic plot)
Alur ini umumnya berkisah tentang kemalangan yang dialami tokoh idaman,
misalnya sang pangeran atau sang putri. Tokoh tersebut mengalami serangkaian
musibah yang terus berakhir dengan kesedihan pula.
c) Alur tragis (the tragic plot)
Sang pelaku utama (tokoh idaman), mengalami rangkaian kemalangan, tetapi
kemalangan yang dialaminya itu sebelumnya tidak dia ketahui. Dia mengetahui itu
lama kemudian, ketika keadaannya sudah serba terlambat.
d) Alur penghukuman (the punitive plot)
Dalam alur ini sang pelaku utama tidak dapat menarik rasa simpati para pembaca
karena kejelekan-kejelekan yang dimilikinya. Walaupun demikian, sebenarnya
tokoh itu memiliki sifat yang mengagumkan dalam beberapa hal. Cerita berakhir
dengan kegagalan sang pelaku utama.
e) Alur sinis
Seorang tokoh utama, tokoh inti yang jahat memperoleh kekayaan pada akhir
cerita, yang justru sepantasnya harus mendapat hukuman.
f) Alur sentimental
Seorang tokoh utama, yang ganteng, yang cantik, dan sering kali lemah,
mengalami serentetan kemalangan, tetapi kemudian memperoleh kemenangan atau
kejayaan pada akhir cerita.
g) Alur kekaguman (the admiration plot)
Tokoh utama yang kuat, gagah, dan bertanggung jawab atas tindakan‑tindakannya,
mengalami serangkaian marabahaya tetapi dapat melawan serta, mengalahkannya
pada akhir cerita. Responsi para pembaca merupakan gabungan rasa hormat dan
rasa kagum terhadap tokoh utama tersebut.
h) Alur kedewasaan (the maturing plot)
Seorang tokoh utama idaman yang tidak berpengalaman kemudian berkat
peristiwa yang dialaminya berubah menjadi matang dan dewasa.
i) Alur perbaikan (the reform plot)
Tokoh utama mengalami perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Tokoh
utama itu sendiri yang bertanggung jawab penuh atas kemalangan‑kemalangan yang
mengganggu perjalanan hidupnya.
j) Alur pengujian (the testing plot)
Berbagai tindakan tokoh utama mengalami kegagalan satu demi satu.Tokoh
utama kemudian meninggalkan obsesinya karena kegagalan-kegagalan itu.
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k) Alur pendidikan (the education plot)
Terjadi perbaikan pandangan pada tokoh utama. Alur ini agak mirip dengan alur
kedewasaan, tetapi dalam alur ini perubahan batiniah tidak memengaruhi perilaku
aktual sang tokoh.
l) Alur penyingkapan rahasia (revelation plot)
Pada mulanya tokoh utama tidak mengetahui rahasia yang menyelimuti
kehidupan dirinya. Lama-kelamaan sang tokoh dapat menyingkapkan rahasia
pribadinya itu.
m) Alur perasaan sayang (the effective plot)
Sikap dan keyakinan tokoh utama berubah, tetapi falsafah hidupnya tidak
bergeser, tetap pada prinsip sebelumnya.
n) Alur kekecewaan (disillusionment plot)
Sang tokoh utama kehilangan orientasi hidupnya dan akhirnya jatuh ke dalam
jurang keputusasaan. Oleh karena itu, pembaca hanya sebentar saja bersimpati
kepadanya, selanjutnya diliputi kekecewaan (Tarigan, 1982).

3. Kaidah Novel
Novel tergolong ke dalam jenis teks naratif. Dengan demikian, terdapat pihak yang
berperan sebagai tukang cerita (pengarang). Terdapat beberapa kemungkinan posisi pengarang
di dalam menyampaikan ceritanya, yakni sebagai berikut.
a. Berperan langsung sebagai orang pertama, sebagai tokoh yang terlibat dalam cerita
yang bersangkutan. Dalam hal ini pengarang menggunakan kata orang pertama dalam
menyampaikan ceritanya, misalnya aku, saya, dan kami.
Dalam kaitannya dengan peranannya dalam cerita, pengarang mungkin bertindak
sebagai tokoh utama, mungkin pula sebagai tokoh pendamping.
1) Perperan sebagai tokoh utama, apabila pengarang berperan sebagai tokoh sentral di
dalam cerita. Hal itu ditandai dengan kehadirannya hampir pada setiap konflik atau
peristiwa.
2) Berperan sebagai tokoh pendamping, apabila pengarang berperan sebagai tokoh
figuran. Ia tidak selalu hadir dalam peristiwa-peristiwa cerita.
b. Hanya sebagai orang ketiga, berperan sebagai pengamat. Ia tidak terlibat di dalam cerita.
Pengarang dalam novel seperti ini menggunakan kata dia untuk tokoh-tokohnya. Dalam
sudut pandang ini pun, posisi pengarang memiliki dua kemungkinan, yakni sebagai
pengamat yang serba tahu dan pengamat yang objektif (terbatas).
1) Berperan sebagai pengamat serba tahu apabila pengarang menceritakan segala hal
tentang para tokohnya, termasuk kebiasaan pribadi, bisikan hati, keadaan perasaan,
pemikiran, dan hal-hal lainnya.
2) Berperan sebagai pengamat yang objektif apabila pengarang hanya menceritakan
hal-hal yang bersifat lahiriah, yang lazim teramati dari luar. Hal-hal yang bersifat
kebatinan tidak diceritakannya.
Selain khas di dalam penggunaan kata ganti, novel memiliki ciri-ciri kebahasaan seperti
berikut.
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a.

b.
c.

Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau.
Contoh:
1) Pertemuan itu dia lewati dengan penuh kenangan beberapa tahun yang lalu.
2) Gadis yang bernama ‘Zeest’ ini, memang benar, telah membawa revolusi besar
dalam rumah dalam waktu yang singkat.
3) Dengan kemauannya, suka atau tidak, kehidupannya telah mempunyai tujuan baru,
makna baru.
4) Sebenarnya Bulik Rum sudah menikah dengan Wiradad tetapi tuan Ichiro Nishizumi
tidak peduli dengan semua itu dan memboyongnya ke Surabaya.
Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu (konjungsi kronologis, temporal).
Contoh: sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian.
Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu tindakan (kata kerja material)
Contoh:
Enteng saja Pujo menyuruh istrinya untuk membersihkan salah satu kamar dari
rumahnya yang berdinding papan, berlantai tanah, dan kalau mandi harus keluar ke
belakang di dekat sumur. Tak ada teman saya sepermainan dulu yang seenteng ini
terhadap saya sekarang. Teman-teman yang lain akan ragu-ragu menawari saya untuk
tidur di rumahnya. Khawatir, akan bersediakah saya, ataukah saya akan tinggal di
hotel. Beberapa tahun belakang, di kota kami ini telah dibangun beberapa hotel bagus.

d.

e.

f.

g.

Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara
menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang.
Contoh: mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan,
menyatakan, menuturkan.
Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan
oleh tokoh (kata kerja mental)
Contoh: merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengatakan,
menganggap.
Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda (“….”) dan
kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung.
Contoh:
1) Alam berkata, “Jangan diam saja, segera temui orang itu!”
2) “Di mana keberadaan temanmu sekarang?” Tanya Ani pada temannya.
3) “Tidak. Sekali saya bilang tidak!” teriak Lani.
Menggunakan kata-kata sifat (descriptive language) untuk menggambarkan tokoh,
tempat, atau suasana.
Contoh:
Segala sesuatu tampak berada dalam kendali sekarang: Bahkan kamarnya sekarang
sangat rapi dan bersih. Segalanya tampak tepat berada di tempatnya sekarang, teratur
rapi dan tertata dengan baik. Ia adalah juru masak terbaik yang pernah dilihatnya, ahli
dalam membuat ragam makanan Timur dan Barat ‘yang sangat sedap’. Ayahnya telah
menjadi pencandu beratnya.
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Selain berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya, kita dapat mengenali novel
berdasarkan unsur tema, amanat, penokohan, dan latarnya.

a. Tema
Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita.Tema suatu cerita menyangkut
segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang,
kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema suatu cerita, diperlukan apresiasi
menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu.
Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan
tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur
cerita dalam novel itu.
Perhatikanlah cuplikan berikut.
Idrus duduk di atas kursi rotan, menatap ke jalan raya. Punggungnya kena sinar
lampu dalam yang menembus jendela kaca yang dihias tirai tipis. Pemuda itu
telah meninggalkan jejak hidup dengan cukup pengabdian pada perjuangan
kemerdekaan. Dia pernah ikut bertempur di daerah Depok. Lalu disambungnya
dengan mempertahankan kemerdekaan melawan tentara Sekutu di daerah Bogor
dan Sukabumi. Dia pernah mengawal beberapa tokoh politik dari daerah tersebut ke
Yogyakarta melalui pengalaman yang istimewa menimpa dirinya.
(Royan Revolusi, Ramadhan K.H.)
Cuplikan tersebut menceritakan rangkaian peristiwa yang dialami Idrus. Rangkaianperistiwa itu berupa pengalamannya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan.
Dengan demikian, tema cuplikan cerita di atas adalah tentang perjuangan mempertahankan
kemerdekaan.

b. Amanat
Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat
dalam novel umumnya bersifat tersirat; disembunyikan pengarangnya di balik peristiwaperistiwa yang membentuk isi cerita. Kehadiran amanat, pada umumnya tidak bisa lepas
dari tema cerita. Misalnya, apabila tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan,
amanat cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan.
Apabila temanya tentang hubungan suami istri, temanya pun tidak jauh dari pentingnya
keharmonisan dalam rumah tangga.
Perhatikan pula cuplikan berikut.
Kang Lantip tersenyum.
“Karena saya tidak percaya kepada sistem yang melahirkan dan membesarkan
penguasa yang begitu kejam seperti Stalin. Sama dengan tidak percaya saya kepada
sistem yang melahirkan Hitler dan Mussolini. Dan sudah tentu, juga tidak percaya
kepada sistem yang melahirkan Amangkurat yang dengan kejamnya membunuh
santri-santri. Sistem-sistem seperti itu mengandung bibit-bibit kekerasan yang selalu
akan mengambil korban ribuan orang yang tidak bersalah!!
Saya terkejut mendengar suaranya. Lantip, kakang saya, yang lemah lembut, sopan,
penuh tata krama, dengan sekali tebas membabat tiga sistem kekuasaan yang besar.
(Para Priyayi, Umar Kayam)
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Cuplikan tersebut membicarakan tentang kekuasaan dan kesewenang-wenangan.
Hal itu tampak dari penggunaan kata kekuasaan pada kedua paragrafnya. Dengan
demikian, cuplikan tersebut mengandung amanat tentang kekuasaan yang menghasilkan
kesewenang-wenangan.

c. Penokohan
Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan
karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Berikut cara-cara penggambaran karakteristik
tokoh.
1) Teknik analitik, langsung
Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Ia pun tidak
merasa sombong walaupun berkali-kali dia mendapat juara bela diri. Sifatnya
itulah yang menyebabkan ia banyak disenangi teman-temannya.
2) Penggambaran fisik dan perilaku tokoh
Seperti sedang berkampanye, orang-orang desa itu serempak berteriak-teriak!
Mereka menyuruh camat agar secepatnya keluar kantor. Tak lupa mereka mengacungacungkan tangannya, walaupun dengan perasaan yang masih juga ragu-ragu.
Malah ada di antara mereka sibuk sendiri menyeragamkan acungan tangannya,
agar tidak kelihatan berbeda dengan orang lain. Sudah barang tentu, suasana di
sekitar kecamatan menjadi riuh. bukan saja oleh demonstran-demonstran dari desa
itu, tapi juga oleh orang-orang yang kebetulan lewat dan ada di sana.
3) Penggambaran lingkungan kehidupan tokoh
Desa Karangsaga tidak kebagian aliran listrik. Padahal kampung-kampung
tetangganya sudah pada terang semua.
4) Penggambaran tata kebahasaan tokoh
Dia bilang, bukan maksudnya menyebarkan provokasi. Tapi apa yang diucapkannya
benar-benar membuat orang sedesa marah.
5) Pengungkapan jalan pikiran tokoh
Ia ingin menemui anak gadisnya itu tanpa ketakutan; ingin ia mendekapnya,
mencium bau keringatnya. Dalam pikirannya, cuma anak gadisnya yang masih
mau menyambut dirinya. Dan mungkin ibunya, seorang janda yang renta tubuhnya,
masih berlapang dada menerima kepulangannya.
6) Penggambaran oleh tokoh lain
Ia paling pandai bercerita, menyanyi, dan menari. Tak jarang ia bertandang ke
rumah sambil membawa aneka brosur barang-barang promosi. Yang menjengkelkan
saya, seluruh keluargaku jadi menaruh perhatian kepadanya.

c. Latar
Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam
suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula imajiner. Latar
berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya
suatu cerita. Dengan demikian apabila pembaca sudah menerima latar itu sebagai sesuatu
yang benar adanya, maka cenderung dia pun akan lebih siap dalam menerima pelaku
ataupun kejadian-kejadian yang berada dalam latar itu.
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Berikut contohnya.
Kalau beberapa tahun yang lalu tuan datang ke kota kelahiranku dengan
menumpang bis, tuan akan berhenti di dekat pasar. Melangkahlah menyusuri jalan
raya ke barat, maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah tuan di jalan
kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah, ke
jalan sempit itu. Dan di ujung jalan itu nanti akan tuan temui sebuah surau tua. Di
depannya ada kolam ikan, yang airnya mengalir melalui empat buah pancuran mandi.
Dan di pelataran kiri surau itu akan tuan temui seorang tua yang biasanya duduk
di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertauntaun ia sebagai garin. Penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek.
(Robohnya Surau Kami, A.A. Navis)
Kata-kata kota kelahiranku yang kemudian dideskripsikan oleh pernyataanpernyaaan di bawahnya menunjukkan bahwa latar cuplikan di atas adalah sebuah kota
(kecil).

4. Gaya Bahasa
Dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana
persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi
antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa secara cermat dapat
menjelmakan suatu suasana yang berterus‑terang atau satiris, simpatik atau menjengkelkan,
objektif atau emosional. Bahasa dapat menimbulkan suasana yang tepat guna bagi adegan
yang seram, adegan cinta, ataupun peperangan, keputusan, maupun harapan.
Bahasa dapat pula digunakan pengarang adalah untuk menandai karakter seseorang tokoh.
Karakter jahat dan bijak dapat digambarkan dengan jelas melalui kata-kata yang digunakannya.
Demikian pula dengan tokoh anak-anak dan dewasa, dapat pula dicerminkan dari kosakata
ataupun struktur kalimat yang digunakan oleh tokoh-tokoh yang bersangkutan.

C

Perbandingan Teks Fiksi dalam Novel

1. Teks Novel dengan Teks Novel Lainnya
Apabila membaca dua novel ataupun lebih, kita akan menjumpai beberapa persamaan
di samping perbedaan-perbedaannya. Struktur dan kaidah yang telah kita pelajari terdahulu
merupakan persamaan yang menandai suatu novel. Adapun perbedaannya akan mungkin
ditemukan dalam hal tema, sudut pandang, jenis konflik, pola alur, karakteristik tokoh,
keberadaan latar, dan unsur-unsur lainnya.
Salah satu unsur yang paling mudah dibedakan adalah temanya. Berdasarkan temanya,
kita bisa menemukan keberagaman novel seperti berikut.
a. Novel avonuter adalah bentuk novel yang dipusatkan pada seorang lakon atau tokoh
utama. Ceritanya dimulai dari awal sampai akhir para tokoh mengalami rintanganrintangan dalam mencapai maksudnya.
b. Novel psikologi merupakan novel yang penuh dengan peristiwa-peristiwa kejiwaan para
tokoh.
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c.
d.
e.

a.

b.

c.

Novel detektif adalah novel yang merupakan cerita pembongkaran rekayasa kejahatan
untuk menangkap pelakunya dengan cara penyelidikan yang tepat dan cermat.
Novel politik atau novel sosial adalah bentuk cerita tentang kehidupan golongan dalam
masyarakat dengan segala permasalahannya, misalnya antara kaum masyarakat dan
buruh dengan kaum kapitalis terjadi pemberontakan.
Novel kolektif adalah novel yang menceritakan pelaku secara kompleks (menyeluruh)
dan segala seluk beluknya. Novel kolektif tidak mementingkan individu, melainkan
lebih kepada kehidupan masyarakat secara kolektif.
Jenis novel lainnya adalah sebagai berikut.
Novel percintaan
Novel percintaan melibatkan peranan tokoh wanita dan pria secara seimbang bahkan
kadang-kadang peranan wanita lebih dominan.
Novel petualangan
Novel petualangan sedikit sekali memasukkan peranan wanita. Jika wanita disebut
dalam novel ini maka penggambarannya kurang berkenan. Jenis novel ini adalah bacaan
pria. Karena tokoh-tokohnya adalah pria, dan dengan sendirinya banyak masalah untuk
laki-laki yang tidak ada hubungannya dengan wanita.
Novel fantasi
Novel fantasi bercerita tentang hal-hal yang tidak realistis dan serba tidak mungkin dilihat
dari pengalaman sehari-hari. Novel jenis ini menggunakan karakter yang tidak realistis,
setting, dan plot yang juga tidak wajar untuk menyampaikan ide-ide penelitinya.

Perhatikanlah kedua cuplikan novel berikut.
Cuplikan I
Heri menghela napas panjang. Ichennya yang sederhana yang telah merenggut seluruh
hatinya, telah berubah dan tak mau lagi mengenal dirinya. Heri merasa diombang-ambing
perasaan dan hatinya oleh permainan yang diciptakan oleh Ichen. Apakah kini ia telah
melupakan ketertarikannya pada Ichen? Atau, akan menghentikan perburuannya dengan
adanya perubahan yang telah ditunjukkan gadis itu? Ternyata tidak sama sekali. Heri
justru merasa semakin tertantang. Ia penasaran, apa yang diinginkan Ichen sebenarnya?
Lalu, siapa pria muda yang menjemputnya tadi?
Kalau dilihat dari sikapnya, jelas pria tadi sangat dekat hubungannya dengan Ichen.
Kekasihnyakah atau tunangannya? Mereka jelas datang dari etnis yang sama.
Menyadari hal itu semua membuat Heri jadi orang linglung. Kalau pada mulanya
Heri tertarik pada Ichen karena kesederhanaan dan pesona gadis itu, kini, selain daya tarik
itu, adalah karena kepandaian gadis itu berperan. Bagaimana mungkin dalam waktu yang
begitu singkat ia bisa berubah penampilan. Siapakah Ichen sebenarnya? Dan apa maunya
gadis itu?
Heri baru memarkir mobil di depan rumahnya saat dirasakannya ada bayangan
yang berkelabat di belakangnya. Ketika menoleh, ternyata Ichen sudah berdiri di ujung
pagar rumahnya. Heri tertegun memandang Ichen. Gadis ini sekarang sudah berubah lagi
penampilannya. Tadi, di pemakaman, ia tampil modern dan modis. Kini sudah kembali
seperti pertama kali mereka bertemu: lugu dan bersahaja sekali.
(Ichen dan Ichen, Rosida)
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Cuplikan II
“Begitulah kehidupan ini, bagai sebuah kolam raksasa. Dan manusia bagai air hujan
yang berdatangan terus-menerus, membuat riak. Riak itu adalah gambaran kehidupannya.
Siapa yang peduli dengan sebuah bulir air hujan yang jatuh ke kolam, menit sekian, detik
sekian? Ada miliaran bulir air hujan lain, bahkan dalam sekejap riak yang ditimbulkan
tetes hujan barusan sudah hilang, terlupakan, tak tercatat dalam sejarah. Ah, itu jika kita
memandang kehidupan dari sisi yang amat negatif. Kalau kau memahaminya dari sisi
positif, maka kau akan mengerti ada yang peduli atas bermiliar-miliar butir air yang
membuat riak tersebut. Peduli atas riak-riak yang kau timbulkan di atas kolam, sekecil
atau sekejap apa pun riak itu. Dan saat kau menyadari ada yang peduli, maka kau akan
selalu memikirkan dengan baik semua keputusan yang akan kau ambil. Sekecil apa pun
itu, setiap perbuatan kita memiliki sebab akibat.”
“Kalau semua orang berpikiran itu bisa dibenarkan, bukan berarti itu menjadi bisa
dibenarkan. Kalian tetap meyakini kalau itu sesungguhnya keliru karena kalian tahu itu
memang keliru.”
“Ray, kehidupan ini selalu adil, keadilan langit mengambil berbagai bentuk. Meski
tidak semua bentuk itu kita kenali, tapi apakah dengan tidak mengenalinya kita bisa beraniberaninya bilang Tuhan tidak adil? Hidup tidak adil? Ah, urusan ini terlanjur sulit bagimu,
karena kau selalu keras kepala.”
“…. Ah, sayang kita selalu menurutkan perasaan dalam urusan ini. Kita selalu
berprasangka buruk. Kita membiarkan hati yang mengambil alih, menduga-duga… Tidak
puas menduga-duga, kita membiarkan hati mulai menyalahkan. Mengutuk semuanya.
Kemudian tega sekali, menjadikan kesalahan orang lain sebagai pembenaran atas tingkah
laku keliru kita.”
“…mengapa Tuhan memudahkan jalan bagi orang-orang jahat? Mengapa Tuhan justru
mengambil kebahagiaan dari orang-orang baik? Itulah bentuk keadilan langit yang tidak
akan pernah kita pahami secara sempurna. Beribu wajahnya. Berjuta bentuknya. Hanya
satu cara untuk berkenalan dengan bentuk-bentuk itu. Selalulah berprasangka baik. Aku
tahu kata-kata ini tetap saja sulit dimengerti. Aku sederhanakan bagimu, Ray, maksudnya
adalah selalulah berharap sedikit. Ya, berharap sedikit, memberi banyak. Maka kau akan
siap menerima segala bentuk keadilan Tuhan.”
“Kita bisa menukar banyak hal menyakitkan yang dilakukan orang lain dengan
sesuatu yang lebih hakiki, lebih abadi. Rasa sakit yang timbul karena perbuatan aniaya dan
menyakitkan itu sementara. Pemahaman dan penerimaan tulus dari kejadian menyakitkan
itulah yang abadi. Benar, kau bisa memilih untuk menerimanya.”
“Ray, kalau Tuhan menginginkannya terjadi, maka sebuah kejadian pasti terjadi, tidak
peduli seluruh isi langit-bumi bersekutu menggagalkannya. Sebaliknya, kalau Tuhan tidak
menginginkannya, maka sebuah kejadian niscaya tidak akan terjadi, tidak peduli seluruh
isi langit-bumi bersekutu melaksanakannya.”
“Semua kehilangan itu menyakitkan. Apa pun bentuk kehilangan itu, ketahuilah,
cara terbaik untuk memahaminya adalah selalu dari sisi yang pergi. Bukan dari sisi yang
ditinggalkan….”
(Rembulan Tenggalam Diwajahmu, Tere Liye)
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Kesamaan yang menandai kedua cuplikan di atas adalah kedua-duanya berbentuk cerita
fiksi, bersumber dari imajinasi pengarangnya. Kebenarannya sulit terbuktikan di dalam dunia
nyata. Di dalamnya ada tokoh; ada latar, alur peristiwa, dan unsur-unsur yang lainnya. Secara
umum, karakteristik novel sudah terpenuhi di dalam kedua cuplikan tersebut.
Di samping persamaan-persamaan itu, kedua cuplikan tersebut memiliki beberapa
perbedaan.
1. Berdasarkan temanya, cuplikan I berkenaan dengan masalah percintaan. Hal itu tampak
dari sikap Heri yang hatinya terenggut oleh seorang gadis yang bernama Ichen. Adapun
cuplikan II tergolong ke dalam novel kolektif, yakni novel yang membicarkan kehidupan
secara menyeluruh walaupun secara tersurat ditujukan pada seseorang, yakni Ray.
2. Berdasarkan sudut pandang penceritaan, keduanya juga memiliki perbedaan. Pada
cuplikan I, tukang cerita berperan sebagai pengamat yang serba tahu. Hal itu tampak
pada cerita tentang perasaan dan isi hati tokoh yang juga diceritakannya. Namun, ia sama
sekali tidak terlibat di dalamnya. Sementara itu, tukang cerita (pengarang) pada cuplikan
II terlibat di dalamnya. Tampak pada cuplikan tersebut, pengarang juga berperan sebagai
tokoh utama.
Di samping itu, perbedaan-perbedaannya tampak pada pilihan katanya. Cuplikan I
menggunakan kata-kata sehari-hari. Sementara itu, cuplikan II banyak menggunakan katakata bermakna konotatif. Kata-kata itu mengandung pesan-pesan yang bersifat filosofis. Oleh
karena itu, untuk memahami maksud dari cuplikan tersebut, kita perlu membacanya secara
berulang-ulang.

2. Teks Novel dengan Cerita Pendek
Kedua jenis teks tersebut sama-sama berkategori teks naratif. Oleh karena itu, keduanya
selalu dibangun oleh unsur alur, penokohan, dan latar. Keduanya juga memiliki fungsi sebagai
media hiburan di samping tersurat pula nilai-nilai didaktis yang berupa amanat pengarang
untuk pembacanya.
Perbedaan antara kedua genre teks tersebut lebih tampak pada kompleksitas keberadaan
unsur-unsurnya, yakni unsur-usur novel lebih kompleks daripada unsur-usur cerita pendek.
Berikut perbandingannya secara lebih jelas.
No
1.

Cerpen
Alur lebih sederhana

2.

Tokoh yang dimunculkan
hanya beberapa orang.
Latar yang dilukiskan hanya
sebentar dan sangat terbatas
Tema mengupas masalah yang
relatif sederhana

3.
4.
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Novel
Alur lebih rumit dan lebih panjang. Ditandai oleh
perubahan nasib pada diri sang tokoh.
Tokohnya lebih banyak dalam berbagai karakter.
Latar meliputi wilayah geografi yang luas dan
dalam waktu yang lebih lama.
Tema lebih kompleks, ditandai oleh adanya tematema bawahan.

D

Menulis Teks Fiksi dalam Novel

Teks fiksi berarti teks yang merupakan khayalan, teks yang bersifat imajinatif. Dengan
demikian, tugas kita dalam menuliskannya adalah merekayasa rangkaian cerita menjadi unik,
baru, dan tentu saja tidak ada duanya. Kedengarannya sulit sekali. Memang betul, tidak ada yang
baru lagi di atas dunia ini. Akan tetapi bukankah senantiasa ada perbedaan? Serupa, tapi tak sama!
Buktinya, sejak dulu hingga kini orang banyak menulis kisah tentang cinta, namun selalu ada saja
hal manarik di dalamnya untuk dibaca.
Dari satu objek yang sama, pasti ada sudut-sudut yang unik yang dapat kita tulis. Kita dapat
membumbui kisah-kisah itu dengan fantasi dan pengalaman pribadi kita yang tentunya tidak akan
sama dengan pengalaman yang dimiliki orang lain.

1. Paragraf Pertama yang Mengesankan
Selain judul, paragraf pertama adalah etalase sebuah cerita. Paragraf pertama itu kunci,
kunci pembuka. Oleh karena itu, mulailah paragraf itu dengan kata-kata yang mengesankan,
yang membuat pembacanya penasaran; tidak, klise apalagi bila kemudian terkesan menggurui.
Hal tersebut tentunya hanya menghadirkan kebosanan dan rasa apatis bagi pembacanya.

2. Pertimbangkan Pembaca dengan Baik
Pembaca adalah konsumen, sedangkan pengarang adalah produsen. Produsen harus
senantiasa mempertimbangkan mutu produknya agar bisa dipasarkan. Apalagi mengingat
persaingan pasar yang semakin tajam. Pembaca sebagai konsumen, jelas memerlukan bacaan
yang baru, segar, unik, menarik, dan menyentuh rasa kemanusiawian.
Apakah tema cinta masih laku dijual; mengapa tidak? Yang penting adalah cara
menceritakannya dan tidak gampang ditebak akhir ceritanya. Untuk mendapatkan hasil yang
baik, perlu dipelajari teknik-teknik, kiat-kiat atau trik-trik untuk menyiasati alur hingga tak
gampang ditebak.

3. Menggali Suasana
Melukiskan suasana suatu latar kadang-kadang memerlukan detail yang apik dan kreatif.
Sebab, penggambaran suasana yang biasa-biasa yang sudah dikenal umum, tidak akan
begitu menarik bagi pembaca. Jika pengarang melukiskan keadaan Kota Jakarta, misalnya,
tentang gedung-gedung yang tinggi, kesemerawutan lalu lintas, dan keramaian kotanya,
berarti dalam pengambaran itu tidak ada yang baru. Akan tetapi, ketika seorang pengarang
sekilas melukiskan keadaan Kota Jakarta dengan mengaitkannya dengan suasana hati tokoh
ceritanya, maka penggambaran itu menjadi begitu menyentuh.
Perhatikan contoh berikut!
“Lampu-lampu yang berkilau terasa menusuk-nusuk matanya, sedangkan kebisingan
kota menyayat-nyayat hatinya. Samar-samar dia sadari bahwa dia telah kehilangan
adiknya: Paijo tercinta!
Pak Pong yang malang menatap kota dengan dendam di dalam hati. Jakarta,
kesibukannya, Bina Graha, gedung-gedung itu....”
Sumber: “Jakarta”, Totilawati Tj.
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4. Menggunakan Kalimat Efektif
Kalimat-kalimat dalam sebuah cerita adalah kalimat berkategori kalimat efektif. Kalimat
efektif adalah kalimat yang berdaya guna, yang langsung memberikan kesan kepada pembaca.
Kalimat demi kalimat, baik dalam dialog maupun narasi, disusun seefektif mungkin, sehingga
pembaca merasa mudah untuk menangkap maksud dari setiap bagian cerita itu hingga tamat.
Di samping terampil menggunakan kalimat efektif, kita dituntut pula memiliki kekayaan
kosakata dan gaya bahasa agar cerita itu mengalir dengan lancar dan tidak kering serta
membosankan.

5. Menggerakkan Tokoh (Karakter)
Dalam cerita mestilah ada tokoh. Tokoh-tokoh yang hadir senantiasa bergerak secara
fisik atau psikis hingga terlukis kehidupan sebagaimana wajarnya dalam kehidupan seharihari.
Perhatikan cuplikan berikut!
Lelaki berkaca mata itu membuka kancing baju kemejanya bagian atas. Ia kelihatan
gelisah, berkeringat, meski ia sedang berada di dalam ruangan yang berpendingin. Akan
tetapi, ketika seorang perempuan cantik muncul dari balik koridor menuju tempat lelaki
berkacamata itu menunggu, wajahnya berubah menjadi berseri-seri. Seakan lelaki itu
begitu pandai menyimpan kegelisahannya.
“Sudah lama?” tanya perempuan cantik itu sambil melempar senyum.
“Baru setengah jam,” jawabnya setengah bergurau.
Gerak-gerik tokoh, identitasnya (berkacamata) serta situasi kejiwaannya jelas tergambar
dalam cuplikan di atas. Karakter tokoh benar-benar hidup sesuai dengan kondisi dan keadaan
cerita yang dialaminya.

6. Sentakan Akhir
Cerita harus diakhiri ketika persoalan sudah dianggap selesai. Kecenderungan cerita-cerita
mutakhir adalah sentakan akhir yang mengherankan, yang membuat pembaca ternganga dan
penasaran. Mestinya cerita tersebut masih ada lanjutannya, namun lanjutannya itu hanya
berada di pikiran pembaca sendiri. Terserah bagaimana pembaca menafsirkan akhir cerita,
yang jelas, teks cerpen sudah berakhir sebagaimana dikehendaki pengarangnya.
Dengan kata lain, akhir cerita merupakan sentakan yang membuat pembaca terkesan.
Kesan yang ditimbulkannya mungkin bermacam-macam, senyum-senyum, menarik napas
panjang atau merenung dalam karena terharu tanpa harus menuliskan kata-kata sedih. Kunci
dari semua itu ada pada sentakan akhir dalam paragraf penutup cerita itu.
Apabila keenam tahap itu sudah kita lalui, lakukanlah peninjauan ulang terhadap keseluruhan.
Sebagai panduan kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.
1. Apakah pengembangan tema novel itu sudah menarik, sudah padu atau belum?
2. Apakah struktur atau tahap-tahap alurnya sudah benar atau perlu perbaikan? Struktur novel
yang bertele-tele, bolak-balik, dan banyaknya pengulangan tentunya akan menjadikan
karangan itu tidak menarik, membosankan bagi pembacanya.
3. Apakah kaidah kebahasaannya cukup baik atau tidak? Perhatikan keefektifan kalimat,
ketepatan bentuk, dan kejelasan makna kata-katanya!
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Buku ejaan, tata bahasa, dan kamus, perlu dijadikan pendamping. Buku-buku tersebut dapat
dijadikan rujukan, terutama ketika ingin memastikan kebenaran atau ketepatan penggunaan
bahasa.

Soal-soal Latihan
Pilihlah jawaban yang paling benar!
1.

Pesawat Garuda jurusan Jakarta-Tokyo itu mendarat di Bandara Narita, pukul 11.00 waktu
Tokyo.
Akira mengirup napas dalam. Dirasakannya kesejukan udara tanah kelahirannya merasuk
hingga ke tulang sumsum. Ia tersenyum tipis sebelum akhirnya melangkah perlahan menuruni
tangga pesawat (Novel Akira, Muslim Watashi Wa, Helvy Tiana Rosa).
Dalam struktur novel, cuplikan tersebut termasuk ke dalam bagian ....
A. pengenalan situasi cerita
B. pengungkapan peristiwa
C. menuju pada adanya konflik
D. puncak konflik
E. penyelesaian

2.

(1) Enteng saja Pujo menyuruh istrinya untuk membersihkan salah satu kamar dari rumahnya
yang berdinding papan, berlantai tanah, dan kalau mandi harus keluar ke belakang di dekat
sumur. (2) Tak ada teman saya sepermainan dulu yang seenteng ini terhadap saya sekarang.
(3) Teman-teman yang lain akan ragu-ragu menawari saya untuk tidur di rumahnya. (4)
Khawatir, akan bersediakah saya, ataukah saya akan tinggal di hotel. (5) Beberapa tahun
belakang, di kota kami ini telah dibangun beberapa hotel bagus.
Kalimat yang menyatakan masa lampau ditandai oleh nomor ….
A. (1)
D. (4)
B. (2)
E. (5)
C. (3)			

3.

Segala sesuatu tampak (1) berada dalam kendali sekarang: Bahkan kamarnya sekarang sangat
rapi dan bersih (2). Segalanya tampak tepat berada di tempatnya sekarang, teratur rapi dan
tertata dengan baik (3). Ia adalah juru masak terbaik yang pernah dilihatnya, ahli dalam
membuat ragam makanan Timur dan Barat ‘yang sangat sedap (4)’. Ayahnya telah menjadi
pencandu beratnya (5).
Kelompok kata yang tidak mengandung kata sifat ditandai dengan nomor ....
A. (1)				
B. (2)				
C. (3) 		
D. (4)
E. (5)
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(Kedua teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 4-5)
Teks I
“…mengapa Tuhan memudahkan jalan bagi orang-orang jahat? Mengapa Tuhan justru
mengambil kebahagiaan dari orang-orang baik? Itulah bentuk keadilan langit yang tidak akan
pernah kita pahami secara sempurna. Beribu wajahnya. Berjuta bentuknya. Hanya satu cara
untuk berkenalan dengan bentuk-bentuk itu. Selalulah berprasangka baik. Aku tahu kata-kata
ini tetap saja sulit dimengerti. Aku sederhanakan bagimu, Ray, maksudnya adalah selalulah
berharap sedikit. Ya, berharap sedikit, memberi banyak. Maka kau akan siap menerima segala
bentuk keadilan Tuhan.”
Teks II
Heri menghela napas panjang. Ichennya yang sederhana yang telah merenggut seluruh hatinya,
telah berubah dan tak mau lagi mengenal dirinya. Heri merasa diombang-ambing perasaan
dan hatinya oleh permainan yang diciptakan oleh Ichen. Apakah kini ia telah melupakan
ketertarikannya pada Ichen? Atau, akan menghentikan perburuannya dengan adanya perubahan
yang telah ditunjukkan gadis itu? Ternyata tidak sama sekali. Heri justru merasa semakin
tertantang. Ia penasaran, apa yang diinginkan Ichen sebenarnya? Lalu, siapa pria muda yang
menjemputnya tadi?
4.

Persamaan kedua teks di atas adalah ….
A. menggunakan banyak dialog.
B. sama-sama mengandung penggambaran tokoh
C. sama-sama menggunakan kalimat bermakna lampau
D. sama-sama menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu
E. sama-sama menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung

5.

Perbedaan teks I dengan teks II adalah ….
A. teks I bertema persahabatan, teks II bertema percintaan
B. teks I menggunakan sudut pandang orang pertama, teks II menggunakan sudut pandang
orang ketiga
C. teks I menggunakan latar tempat, teks II menggunakan latar waktu
D. teks I merupakan bagian dari puncak konflik, teks II merupakan penyelesaian
E. teks I hanya menyampaikan amanat, teks II hanya menyatakan tema

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 6-7)
Kalau beberapa tahun yang lalu tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, tuan
akan berhenti di dekat pasar. Melangkahlah menyusuri jalan raya ke barat, maka kira-kira
sekilometer dari pasar akan sampailah tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan,
simpang yang kelima, membeloklah, ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan itu nanti akan tuan
temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan, yang airnya mengalir melalui empat buah
pancuran mandi.
Dan di pelataran kiri surau itu akan tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan
segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertaun-taun ia sebagai garin.
Penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek.
A.A. Navis, Robohnya Surau Kami
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6.

Latar penggalan novel di atas adalah ....
A. di atas bis
D. di kota kecil			
B. di dekat pasar
E. di kiri surau			
C. di jalan kampung

7.

Pernyataan yang benar berkaitan dengan kaidah kebahasaan yang tampak pada cuplikan di
atas adalah ....
A. banyaknya penggunaan kalimat bermakna masa lampau
B. banyaknya penggunaan konjungsi temporal
C. banyaknya penggunaan konjungsi penyebaban
D. banyaknya penggunaan keterangan tempat
E. banyaknya penggunaan kalimat tidak langsung

(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 8-10).
(1) “Di kampung Ranah, di Kota Padang adalah sebuah rumah kayu, beratap seng. (2) Letaknya
jauh dari jalan besar, jalan kebun yang luas, tersembunyi di bawah pohon-pohon kayu yang
rindang. (3) Jika ditilik dari perkakas rumah ini dan susunannya nyatalah rumah ini suatu rumah
yang tiada dipelihara benar-benar, karena sekalian yang ada di dalamnya telah tua dan kotor
dan tempatnya tiada teratur dengan baik. (4) Di serambi muka hanya ada sebuah lampu gantung
macam lama yang telah berkarat besi-besinya. (5) Apabila tidak ada orang datang, lampu itu tiada
dipasang.
(6) Di serambi belakang, hanya ada satu perhiasan saja, yaitu kursi kain yang tak kelihatan lagi
coraknya. (7) Itulah rumah Datuk Meringgih saudagar yang termasyur kaya di Padang”. (Siti
Nurbaya).
8.

Penggalan teks di atas memperlihatkan unsur ....
A. karakter
D. sudut pandang
B. latar
E. gaya bahasa
C. tema

9.

Dalam struktur novel, cuplikan tersebut dapat dikategorikan sebagai ....
A. orientasi
D. resolusi
B. komplikasi
E. koda
C. evaluasi

10. Kalimat yang tidak menggunakan keterangan tempat adalah ....
A. (1) dan (2)
D. (3) dan (5)
B. (2) dan (3)
E. (5) dan (7)
C. (3) dan (4)
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 11-12)
Idrus, tokoh utama mengembara ke luar negeri. Ia kembali ke desa dan bertemu dengan temantemannya yang penuh dengan nafsu keserakahan. Untuk memperkaya diri dan tujuan politik
mereka menghalalkan segala cara, tetapi ia memiliki pendirian tetap dan melabrak segala ke
zaliman yang dilakukan teman-teman seperjuangannya itu.
(Merahnya Merah oleh Iwan Simatupang)
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11. Konjungsi yang terdapat dalam cuplikan di atas bermakna ....
A. syarat
B. mempertentangkan
C. sebab akibat
D. memilih
E. menerangkan
12. Bagian teks di atas lebih tepat disebut dengan ....
A. pengenalan situasi cerita
B. pengungkapan peristiwa
C. menuju konflik
D. puncak konflik
E. penyelesaian
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 13-14)
Kang Lantip tersenyum.
“Karena saya tidak percaya kepada sistem yang melahirkan dan membesarkan penguasa yang
begitu kejam seperti Stalin. Sama dengan tidak percaya saya kepada sistem yang melahirkan Hitler
dan Mussolini. Dan sudah tentu, juga tidak percaya kepada sistem yang melahirkan Amangkurat
yang dengan kejamnya membunuh santri-santri. Sistem-sistem seperti itu mengandung bibit-bibit
kekerasan yang selalu akan mengambil korban ribuan orang yang tidak bersalah!!
Saya terkejut mendengar suaranya. Lantip, kakang saya, yang lemah lembut, sopan, penuh tata
krama, dengan sekali tebas membabat tiga sistem kekuasaan yang besar.
(Para Priyayi oleh Umar Kayam)
13. Amanat penggalan novel di atas adalah ...
A. setiap orang mempunyai kelebihan.
B. kita harus percaya kepada seseorang.
C. kekuasaan menghasilkan kesewenang-wenangan.
D. jangan berprasangka buruk terhadap seseorang.
E. kita harus menghargai sikap dan pendapat seseorang.
14. Konjungsi yang tampak pada cuplikan di atas bermakna ....
A. persyaratan dan penyebaban				
B. penyebaban dan penjumlahan			
C. pertentangan dan pemilihan
D. penerang dan penjumlahan
E. penyebaban dan korelasional
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 15-16)
Suatu hari pertengkaran dengan Kartini mencapai puncaknya. Aku tidak bisa mengendalikan
emosi lagi. Kartini kutempeleng dan kucaci maki. Sejak itu Kartini sering ke luar rumah
mencari tempat pencurahan perasaannya. Tentunya pada Anwar? Menurut pembantuku
Anwar juga sering datang ke rumah sepeninggalku. Juga sering Kartini pergi bersama Anwar. Ini
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menambah kecemburuan dan amarahku. Maka kami bertengkar lagi. Kartini kupukuli dan kucaci
maki kembali. Sejak itu Kartini minggat dari rumah.
15. Berikut ini yang bukan merupakan pelajaran yang dapat dipetik dari cuplikan di atas adalah
….
A. dari pertengkaran akan menimbulkan permusuhan.
B. pihak-pihak yang bertengkar sebaiknya tidak saling menyakiti.
C. pertengkaran sering kali membawa masalah yang lebih besar.
D. dua pihak yang bertengkar akan saling bertegur sapa di kemudian hari.
E. pertengkaran bukanlah solusi di dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
16. Dalam struktur novel, cuplikan tersebut termasuk ke dalam tahap ....
A. orientasi
B. komplikasi
C. evaluasi
D. resolusi
E. koda
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 17-18)
Untuk pergi bersama-sama ke rimba tempat mereka mengumpulkan damar, mereka harus
meninggalkan Kampung Air Jernih, yang terletak di tepi Danau Bantau. Air Jernih terletak pula di
tepi sungai Air Putih yang bermuara ke danau. Di pinggir muara sungailah terletak kampung
mereka. Mereka menuju hutan dengan menyusuri tepi sungai, memudikinya, memasuki
hutan, dan mendaki gunung-gunung. Sungai tak dapat dilalui dengan perahu, karena penuh
dengan batu besar dan karena sungai mengalir dengan derasnya turun dari gunung-gunung.
Tetapi ....
17. Cuplikan tersebut termasuk ke dalam tahap ....
A. pengenalan cerita
B. pengungkapan peristiwa
C. menuju konflik
D. puncak konflik
E. penyelesaian
18. Pengalaman batin yang diperoleh setelah membaca cuplikan di atas adalah ….
A. kagum terhadap keindahan alam
B. simpati dengan kehidupan zaman dulu
C. kecewa dengan semakin hilangnya pesona alam
D. miris dengan pencemaran lingkungan pada masa sekarang
E. kekhawatiran seseorang ketika melihat lingkungan alam
(Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 19-20)
“Ale, tolong aku. (1) Aku cuma bisa menemuinya lima menit, itu pun bersama sembilan orang
lain. (2) Aku tak tahan dengan tatapan orang-orang yang seperti mempertanyakan keberadaanku
di situ. (3) Lima menit, Le! (4) Melihatnya tergolek tanpa bisa memeluknya”. (5)
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19. Kalimat yang strukturnya tidak lengkap ditandai dengan nomor ….
A. (1) dan (2)
D. (4) dan (5)
B. (2) dan (3)
E. (1) dan (5)
C. (3) dan (4)
20. Kalimat yang menggunakan keterangan tempat ditandai dengan nomor ....
A. (1)
D. (4)
B. (2)
E. (5)
C. (3)
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