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ABSTRAK 
 

Siswanti. S 840208122. Hubungan antara Penguasaan Bahasa Figuratif dan Minat 
Membaca Cerita Pendek dengan Kemampuan Mengapresiasi Cerita Pendek (Survei 
pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Wonogiri).  Tesis. Surakarta: Program Studi  
Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2009. 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan: (1) 
penguasaan bahasa figuratif dengan kemampuan mengapresiasi cerita pendek, (2) 
minat membaca cerita pendek dengan kemampuan mengapresiasi cerita pendek, dan 
(3) penguasaan bahasa figuratif dan minat membaca cerita pendek secara bersama-
sama dengan kemampuan  mengapresiasi cerita pendek. 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Wonogiri, pada bulan Januari 
sampai dengan Juni 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
deskriptif korelasional. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
Wonogiri. Sampel berjumlah 80 orang yang diambil dengan cara simple  random 
sampling. Instrumen untuk mengumpulkan data adalah tes kemampuan 
mengapresiasi cerita pendek, tes penguasaan bahasa figuratif, dan kuesioner minat 
membaca cerita pendek. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik statistik 
regresi  dan  korelasi (sederhana, ganda). 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) ada hubungan positif antara 
penguasaan bahasa figuratif  dan  kemampuan  mengapresiasi cerita pendek  (r y.1 = 
0,52 dengan p < α 0,05 di mana to = 5,38 > tt = 1,66) ; (2) ada hubungan positif antara 
minat membaca cerita pendek dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek (r y.2 = 
0,49 dengan p < α 0,05 di mana to = 4,96 > tt = 1,66); dan (3) ada hubungan positif 
antara penguasaan bahasa figuratif  dan minat membaca cerita pendek secara 
bersama-sama dengan kemampuan mengapresiasi ceita pendek (R  y.12 =0,53 dengan 
p < α 0,05 di mana  Fo = 14,86 > Ft = 3,96). 
 Dari hasil penelitian di atas dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama 
penguasaan bahasa figuratif dan minat membaca cerita pendek memberikan 
sumbangan yang  berarti kepada kemampuan mengapresiasi cerita pendek. Ini 
menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut dapat menjadi prediktor yang baik bagi 
kemampuan mengapresiasi cerita pendek. 
 Dilihat dari kuatnya hubungan tiap variabel prediktor (bebas) dengan variabel 
respons (terikat), hubungan antara penguasaan bahasa figuratif dan kemampuan 
mengapresiasi cerita pendek lebih kuat dibandingkan dengan hubungan antara minat 
membaca cerita pendek dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek. Ini 
menunjukkan bahwa penguasaan bahasa figuratif dapat menjadi prediktor yang lebih 
baik daripada minat membaca cerita pendek. Kenyataan ini membawa konsekuensi 
dalam pengajaran kemampuan mengapresiasi cerita pendek, guru perlu lebih 
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memprioritaskan aspek penguasaan bahasa figuratif dalam  meningkatkan 
kemampuan mengapresiasi cerita pendek daripada aspek minat membaca cerita 
pendek. 
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ABSTRACT 
 

Siswanti. S 840208122. The Correlation between the Mastery of the Figurative 
Language and Short Story Reading Interest and  the Ability of Short Story 
Appreciation (Survey on the eighth Grade Students of SMP Negeri 1 Wonogiri).  
Thesis: Surakarta: Indonesian Education  Study Program, Post Graduate Program, 
Sebelas Maret University.  June  2009. 
 
 This research aimed to determine the correlation between (1) the mastery of 
the figurative language and the ability of short story appreciation, (2) short story 
reading interest and  the ability of short story appreciation, and (3) both the mastery 
of figurative language and  short story reading interest together and the ability of 
short story appreciation.  
 The research was done in SMP Negeri 1 Wonogiri from January to June 2009. 
The research method used was descriptive of correlational. The population of the 
research   were all the eighth year students of SMP Negeri 1 Wonogiri. The sample 
consisted of 80 students who were taken by using simple random sampling. The 
instruments used for data collection were: test for the ability of short story 
appreciation, test for the mastery of figurative language;  and questionary  for  short 
story reading interest. The technique used for analyzing the data was the statistical 
technique of regression and correlation. 
 The result of the study shows that: (1) there is a positive correlation between 
the mastery of figurative language and the ability of short story appreciation   (r y1 = 
.52 at the level of significance α = .05 where to = 5,38 > tt = 1.66) ); (2) there is a 
positive correlation between short story reading interest and the ability of short story 
appreciation (r y2 = .49 at the level of significance α = .05 where to = 4,96 > tt = 1.66) 
; (3) there is a positive correlation between both the mastery of figurative language  
and short story reading interest  together and the ability of short story appreciation (R 
y. 12 = .53 at the level of significance α  = .05 where Fo =14,86 > Ft = 3.96). 
 The above results show that both the mastery of figurative language and shirt 
story reading interest simultaneously give significant contribution to the ability of 
short story appreciation .It means that both variables could be good predictors for the  
ability of short story appreciation.  
 The analysis also indicates that the correlation between the mastery of 
figurative language and the ability of short story appreciation is stronger than that 
short story reading interest and the ability of short story appreciation. It means that 
the mastery of figurative language be considered a better predictor for the ability of 
short story appreciation than short story reading interest. Consequently, the teacher 
should pay more attention to the mastery of figurative language than the other aspect 
--- short story reading interest --- in improving short story appreciation class. 
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 xviii 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar  Belakang  Masalah 

Diakui  atau  tidak,  selama  ini  pengajaran  sastra  di  tingkat  pendidikan  

dasar dan  menengah  terkesan  sebagai  ‘pelengkap’  dalam  pelajaran  bahasa  dan  

sastra  Indonesia.  Keberadaan  pelajaran  sastra  cenderung  ‘dimarginalkan’, bahkan  

dinomorduakan  di dalam pengajaran bahasa  dan  sastra  Indonesia.   Seperti  yang  

dikemukakan  oleh Taufik  Ismail  dalam  Pranowo, B. Widharyanto,  J. Prapta  

Diharja,  dan  Rishe  Purnama  Dewi  (2005: 214) bahwa  pengajaran  sastra  di  

sekolah  kita  pada  beberapa  dekade  terakhir  ini  kurang  membawa  pencerahan  

bagi  siswa. 

Ada  beberapa  sebab  yang  menjadikan  pengajaran  sastra  di  tingkat  dasar  

dan  menengah  terkesan  masih  dipandang  dengan  sebelah  mata.  Seperti  

pernyataan  Burhan Nurgiyantoro (2001: 319)  bahwa  pengajaran  sastra  di  sekolah  

tidak  berdiri  sendiri  sebagai  sebuah  mata  pelajaran  yang  mandiri,  tetapi  

“hanya”  menjadi  bagian  mata  pelajaran  bahasa dan  sastra  Indonesia.  Sastra - 

yang  sejak  kurikulum  1984  ditegaskan  dengan  sebutan ”Apresiasi  Bahasa  dan  

Sastra  Indonesia”  hanya  merupakan  salah  satu  pokok  bahasan  dari  sejumlah  

pokok  bahasan  lain  yang  terdapat  dalam  mata  pelajaran  bahasa  dan  sastra  

Indonesia.  Pernyataan  ini  mendeskripsikan  bahwa  masih  ada  batasan  dan  

kendala  dalam  pengajaran  sastra  di  sekolah.   
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Bahkan  hingga  kurikulum  1994  diberlakukan,  keberadaan  sastra  dalam  

pelajaran  bahasa  dan  sastra  Indonesia  masih  ‘stagnan’,  seperti  yang  

dikemukakan  Suwardi Endraswara  (2003: 1)  bahwa  hingga  Kurikulum  1994  

kondisi  pengajaran  sastra  masih  tak  lebih  dari  tempelan  pengajaran  bahasa,  

sastra  hanya  selipan  saja,  dan  tampaknya  nasib  pengajaran  sastra  belum  juga  

mengalami  perubahan  dan  kemajuan  yang  berarti, bahkan  seolah-olah  

“dianaktirikan.” Yang  lebih  mengerikan  lagi,  pengajaran  sastra  semakin  berjalan  

secara  mekanis. 

Kendala  pengajaran  sastra  tingkat  dasar  dan  menengah  dipertegas  oleh  

Ahmadun Yosi Herfanda dalam (http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id) 

bahwa  masih  berlangsung  dan  melekat  pada  mata  pelajaran   bahasa  Indonesia.  

Posisi  melekatnya  sastra  pada  pelajaran  bahasa  Indonesia  itu  mengisyaratkan,  

bahwa  pengajaran  sastra  hanya  ditempatkan  sebagai  salah  satu  aspek  dari  

beberapa  aspek  pengajaran  bahasa  Indonesia.   Bahkan  posisi  melekat  itu  juga   

masih  bertahan sampai  era  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK)  dan  

Kurikulum Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  yang  sekarang  ini  berlaku.   

Dengan  posisi  melekat  pada  pengajaran  bahasa, pelaksanaan  pengajaran  

sastra  akhirnya  sangat bergantung  pada  guru-guru  bahasa.  Akan  tetapi  

Nugrahani dalam  Pranowo,  B. Widharyanto,  J. Prapta  Diharja,  Rishe  Purnama  

Dewi  (2005: 215)  menyatakan  bahwa  salah  satu  kendala  yang  dihadapi  guru  

sastra  dalam  pengajaran  sastra  adalah  masalah  penulisan  bahan  ajar  sastra.  

Meskipun  sudah  cukup  banyak  terbit  buku  sastra – baik  teori,  kritik,  sejarah,  
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dan  karya  kreatif – pada  umumnya  guru  mengajarkan  sastra  dengan  bahan  

sekenanya,  bahkan  terkesan  “rutinitas”  dan  berjalan  secara  mekanis,  itu-itu saja. 

Hal ini  mengakibatkan  terjadinya  kejenuhan  siswa  dalam  mengikuti  pengajaran  

sastra.  

Kenyataan  seperti  ini  identik  dengan  pengajaran  bahasa  Indonesia  yang  

terjadi  di  SMP  Negeri  1  Wonogiri.  Dapat  digeneralisasikan  bahwa  guru-guru  

bahasa  Indonesia  di  SMP  Negeri 1 Wonogiri  mengajarkan  sastra  kepada  siswa 

didiknya  cenderung  bergantung  pada  bahan  ajar  yang  ada,  terkesan  mekanis  

dan  bersifat  tekstual. Padahal,  pembelajaran  sastra  tidak  hanya  sekedar  

memahami  konsep,  tetapi  aplikasi  “hasil”  pendidikan  apresiasi  sastra  pun  sangat  

diperlukan.   

Pengajaran  sastra  yang  merupakan  bagian  pengajaran  bahasa  Indonesia,  

pada  kenyataannya  sering  “dibuat”  jurang  pemisah  antara  pokok-pokok  bahasan  

‘kebahasaan’  di  satu  pihak  dengan  pokok  bahasan  ‘sastra’ di  pihak lain. 

Idealnya,  menurut  Burhan Nurgiyantoro  (2001: 320)  hendaknya  terjadi  kaitan  

yang  erat  antara  pengajaran  bahasa  dengan  pengajaran  sastra  yang  bersifat  

saling  mengisi  dan  menunjang.  Dengan  demikian  terdapat  korelasi  antara  

kemampuan  berbahasa  dengan  kemampuan  berapresiasi  sastra. Kemampuan  

berbahasa  yang  tinggi  yang  dimiliki  seorang  siswa  akan  menjadi  petunjuk  

bahwa  ia  juga  tinggi  kemampuan  apresiasi  sastranya.  Demikian  sebaliknya,   

kemampuan  berbahasa  yang  rendah  yang  dimiliki  seorang  siswa  akan  menjadi  
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petunjuk  bahwa  siswa  tersebut  juga  dimungkinkan  rendah  kemampuan  apresiasi  

sastranya. 

Semenjak  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK)  yang  kemudian  

disebut  juga  dengan  kurikulum  2004  diberlakukan,  pengajaran  sastra  

memperoleh  “angin  segar” dan peluang ‘paling tidak secara konseptual’ sebab 

perbandingan bobot  pembelajaran  bahasa  dan  sastra  disajikan  secara  seimbang.  

Sesuai  dengan  hakikat  dan  fungsinya,  pendekatan  pembelajaran  bahasa  lebih  

menekankan  pada  aspek  komunikatif,  sedangkan  pembelajaran  sastra  lebih  

menekankan  pada  aspek  yang  berbentuk   apresiatif. 

Pada  posisi  masih  menyatu  dengan  pengajaran  bahasa,  efektif  tidaknya  

pengajaran  sastra  untuk  meningkatkan  apresiasi  dan  minta  membaca  siswa  

terhadap  karya  sastra,  bergantung  pada  guru  bahasa  Indonesia.  Jika  sang  guru  

tidak  memiliki  minat  terhadap  sastra,  atau  apresiasi  sastranya  rendah,  maka  

pengajaran  sastra  cenderung  akan  dilaksanakan  apa  adanya  sesuai dengan materi  

yang  ada  dalam  buku  pegangan,  dan  sulit  diharapkan  akan  melaksanakan  

pengajaran  sastra  secara  maksimal,  kreatif,  dan  efektif.   Akan  tetapi,  jika  guru  

memiliki  apresiasi  sastra  tinggi, maka  akan  ditemukan  pengajaran  sastra  yang  

kreatif,  efektif,  dan  inovatif  yang  pada  akhirnya  memotivasi  siswa  untuk  

mengapresiasi  pengajaran  sastra.  

Pada  konteks  lain, Burhan  Nurgiyantoro  (2001: 319)  menganggap  wajar  

dan  dapat  dimengerti  kalau  sastra  digabungkan  ke dalam  pengajaran  bahasa  

Indonesia. Sebab, bahasa  merupakan  sarana  pengucapan  sastra, dan  bahasa  adalah 
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salah  satu  bentuk  unsur  sastra  yang  sangat  penting.  Bahkan  secara  lahiriah,  

aspek  formal  yang  tampak,  wujud  sastra  adalah  bahasa.  Akan  tetapi,  sebagai  

sebuah  karya  seni,  sastra  tidak  semata-mata  hanya  berurusan  dengan  unsur  

bahasa  saja, melainkan  unsur-unsur  sastra  yang  lain  yang  juga  tak  kalah  

pentingnya.   

Sebagai  karya  seni, sastra  dapat  menciptakan  rasa keindahan (estetis),  

karena  indah,  sastra  mampu  menimbulkan  rasa  senang  dan  gembira  (reaktif),  

mampu  mendidik  pembacanya  (didaktif)  dari  nilai-nilai  kebenaran  yang  

terkandung,  dan  berfungsi  ‘religiusitas’  (Kosasih,  2004:  222).  Cara  penyajian  d 

bahasa  dan sastra  sangat  menarik,  isinya  selalu  mendeskripsikan  kebenaran  

dalam  kehidupan  manusia.  Pada   hakikatnya  sastra  merupakan  karya  imajinatif  

yang  bermediakan  bahasa  dan  mempunyai  unsur  estetik  yang  dominan. Dengan  

demikian,  penilaian  terhadap  sastra  diperlukan  untuk  menunjukkan  nilai  literer  

atau  nilai  karya  yang  diapresiasi. 

Freire  dalam  Pranowo, B. Widharyanto,  J. Prapta  Diharja,  Rishe  Purnama  

Dewi  (2005: 246) menyatakan bahwa sistem  pendidikan  sekarang  hanya  “The 

banking concept of education.” Guru yang  mengajar  dianggap  mengetahui  segala-

galanya  dan  murid  yang  diajar  dianggap  tidak  tahu  apa-apa.  Posisi  seorang  

murid  hanya  sebagai  seorang  penerima  ilmu  dari  seorang  guru.  Jika  pun  ada  

acuan  baru,  produk  baru,  buku  baru,  proses  dan cara  penyajiannya  tetap  saja  

memakai  model lama.  Seperti  pada  pernyataan  sebelumnya  bahwa  pembelajaran  

sastra  tidak  hanya  sekedar  memahami  konsep,  tetapi  aplikasi  “hasil”  pendidikan  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxiii 

apresiasi  sastra  pun  sangat  diperlukan sehingga  konsep  tentang  keterampilan  

hidup  (life  skill)  untuk  membawa  siswa  didik  dalam  pembangunan  jati  diri  

(learning  to  be)  dan  belajar  untuk  hidup  secara  harmonis  (learning  to  live  

together)  yang  ditawarkan  Depdiknas  menjadi  suatu  harapan  dalam  pola  pikir  

dan  inovasi  dalam  pembelajaran. 

Dalam  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK)  Rumpun  Pelajaran  

Bahasa  Indonesia  (Pusat  Kurikulum  Balitbang  Depdiknas,  2002: 13)  tujuan  

pembelajaran  bahasa  Indonesia  beberapa  di antaranya  adalah:  (1)  Siswa  

memiliki  kemampuan  menggunakan  bahasa  dan  sastra  Indonesia  untuk  

meningkatkan  kemampuan  intelektual,  kematangan  emosional,  kematangan  

sosial;  (2)  Siswa  mampu  menikmati  dan  memanfaatkan  karya  sastra  untuk  

mengembangkan  kepribadian, memperluas  wawasan  hidup,  serta  meningkatkan  

pengetahuan  dan  kemampuan  berbahasa.  Dengan  demikian  siswa  dituntut  lebih  

menguasai  pengetahuan  tentang  bahasa  dan  mampu  menikmati,  menghayati,  dan  

memahami  karya  sastra.  Esti  Ismawati  (2003:  110)  menyatakan  bahwa  

Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK)  merupakan  kerangka  tentang  mata  

pelajaran  bahasa  dan  sastra  Indonesia  yang  harus  diketahui,  dilakukan,  dan  

dimahirkan  oleh  siswa  pada  setiap  tingkatan.   

Sesuai  dengan  yang  diamanatkan  dalam UU  Nomor 20  Tahun  2003  

tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  dan  diimplementasikan  dalam  PP  Nomor  

19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  serta  dijabarkan  dalam  

Permen  Nomor  22,  23,  dan  24  Tahun  2006  tentang  Standar  Isi    (SI),  Standar  
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Kompetensi  Lulusan  (SKL),  dan  pelaksanaan  Standar  Isi  dan  Standar  

Kompetensi  Lulusan  yang  disusun  oleh  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan  

(BSNP),  mulai  tahun  pelajaran  2006/  2007  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  

(KBK)  diubah  menjadi  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP). 

Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK) berubah menjadi  Kurikulum  

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP ini sebagai referensi dan implementasi 

pertimbangan  penggunaan  pendekatan  sentralistik  dan  desentralistik.  Seperti  

diketahui  bahwa  salah satu kekurangan pendekatan sentralistik adalah  

kekurangmampuan  beradaptasi  dengan  kebutuhan  daerah.  Sementara itu,  

kekurangan  pendekatan  desentralistik  adalah  kesulitan  untuk  mencapai  

konsensus  dari  beragam  kebutuhan  daerah. Kurikulum  2006  dikembangkan  lebih  

condong  dengan  pendekatan  desentralistik.  Hal  ini  merupakan  implikasi  dari  

keseluruhan  pelaksanaan  desentralistik  pendidikan  di  Indonesia  yang  didasarkan  

pada  berbagai  perundangan  yang  telah  ditetapkan,  perundangan itu antara  lain: 

Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemda 

(http://203.130.201.211/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Ite

mid=142). 

KTSP  merupakan  kurikulum  operasional  yang  disusun  dan  dilaksanakan  

di  masing-masing  satuan  pendidikan.  KTSP dikembangkan  sesuai  dengan  

relevansinya  oleh  setiap  satuan  pendidikan  di bawah  koordinasi  dan  supervisi  

dinas  pendidikan  atau  kantor  Departemen  Agama   Kabupaten/  Kota  untuk  

‘pendidikan  dasar’  dan  provinsi  untuk  ‘pendidikan  menengah.’  Referensi  materi  
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pelajaran  disesuaikan  dengan  masing-masing  tingkat  satuan  pendidikan.  Dalam  

KTSP,  rumpun pelajaran  bahasa  Indonesia,  pengajaran  sastra  di  tingkat  dasar  

dan  menengah,  pada pokok  bahasan  ‘apresiasi  sastra,’  berisi materi tentang  cerita  

pendek  (short  story).   

Cerita  pendek  diajarkan  pada  siswa  didik  pada  semester  dua  di  kelas  

tujuh dan delapan, serta diajarkan lebih mendalam di kelas sembilan semester 

pertama.  Keindahan  sebuah  cerita  (cerita  pendek)  bergantung  pada keahlian  dan  

kemampuan  menulis  atau  mempergunakan  kata-kata  secara  indah,  ketepatan  

memilih kata,  pemakaian  kata,  menyusun  frasa  atau  klausa  untuk  mempengaruhi  

pembaca.  Pemilihan  kata  indah  dalam  cerita  merupakan  style  yang  mampu  

menjadi  ikon  bagi  si pengarang.  Style  ini  merupakan  cara  untuk  

mengungkapkan  pikiran  melalui  bahasa  secara  khas  yang  memperlihatkan  jiwa  

dan  kepribadian  penulis.  Style  dalam  konteks  karya  sastra,  khususnya  cerita  

pendek  umumnya  berupa  bahasa  kias (figure  of  speech)  yang  digunakan  

pengarang  untuk  memperindah  karyanya.  Bahasa  kias  yang digunakan dalam  

karya  sastra  ini  lebih  mengacu  pada  figur  atau  gaya  bahasa  pengarang.  Gaya  

bahasa  pengarang  dalam  karya  sastra  biasa  disebut  dengan  istilah  bahasa  

figuratif  (figurative  language).  Dalam  pengajaran  sastra  di  tingkat  dasar  dan  

menengah,  pemahaman  bahasa  figuratif  pun dapat  dijadikan  acuan  untuk  

mengetahui  kemampuan  siswa  di  dalam mengapresiasi sebuah karya sastra 

khususnya karya cerita pendek  (short  story).    
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Selain itu,  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  aspek  psikologis  siswa.  

Aspek  psikologis  ini  sangat  berperan  di  dalam  memotivasi  siswa  melakukan  

aktivitas  membaca.  Salah  satu  aspek  tersebut  adalah  “minat’.  Minat  membaca,  

khususnya  membaca  karya  cerita  pendek  merupakan  salah  satu  aspek  yang  ikut  

menentukan  kemampuan  siswa  dalam  mengapresiasi  cerita  pendek.  

Berdasarkan  uraian  di  atas,  perlu  kiranya  diadakan  penelitian  yang  

berkaitan  dengan  masalah  (1)  penguasaan  bahasa  figuratif  dengan  kemampuan  

mengapresiasi  cerita  pendek;  (2) minat  membaca  cerita  pendek  dengan  

kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek;  (3)  penguasaan  bahasa  figuratif  dan  

minat  membaca  cerita  pendek   dengan  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek  

siswa  kelas  VIII  SMP  Negeri  1  Wonogiri. 

 

B.  Rumusan  Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  permasalahan  penelitian  ini  dapat  

dirumuskan: 

1. Apakah ada  hubungan antara penguasaan  bahasa  figuratif  dan  kemampuan  

mengapresiasi  cerita  pendek? 

2. Apakah ada hubungan  antara minat  membaca  cerita  pendek  dan  kemampuan  

mengapresiasi  cerita  pendek? 

3. Apakah ada hubungan  secara  bersama-sama  antara  penguasaan  bahasa  

figuratif  dan  minat membaca cerita  pendek  dengan  kemampuan  mengapresiasi  

cerita  pendek? 
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C.  Tujuan  Penelitian 

Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya: 

1. hubungan  antara penguasaan  bahasa  figuratif  dan  kemampuan  mengapresiasi  

cerita  pendek. 

2. hubungan  antara minat  membaca  cerita  pendek  dan  kemampuan  

mengapresiasi  cerita  pendek. 

3. hubungan antara penguasaan  bahasa  figuratif  dan  minat  membaca  cerita  

pendek  secara  bersama-sama  dengan  kemampuan  mengapresiasi  cerita  

pendek. 

D.  Manfaat  Penelitian 

1.  Manfaat  Teoretis 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  khazanah  ilmu  

pengetahuan  dan  dapat  mendukung  teori-teori  yang  telah  ada  sehubungan  

dengan  variabel-variabel  dalam  penelitian  ini,  yaitu  (1)  penguasaan  bahasa  

figuratif;  (2)  minat  membaca  cerita  pendek; dan  (3)  kemampuan  mengapresiasi  

cerita  pendek. 

 
2.  Manfaat  Praktis   

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi: 

a. Siswa 

Untuk mengetahui  penguasaan bahasa figuratif , minat membaca karya 

cerpen, dan kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek.  Dengan  mengetahui  ketiga 
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variabel  tersebut,  berimplikasi  pada  parameter  yang  mengukur  seberapa  baik  

kemampuan  yang  dimiliki,  sehingga  siswa termotivasi  untuk  meningkatkan  

pemahaman  dan  kemampuan  penguasaan  bahasa  figuratif  dalam  mengapresiasi  

cerita  pendek  tersebut  bila  dirasa  masih  kurang.  Peningkatan  pemahaman  

bahasa  figuratif  tersebut  salah  satunya  bergantung pada  minat  membaca  karya-

karya  cerita  pendek. 

b. Guru 

Sebagai  bahan  acuan  dalam  upaya  meningkatkan  minat  dan  kemampuan  

siswa  dalam  mengapresiasi  cerita  pendek,  serta  termotivasi  untuk  berinovasi  

mengembangkan  sistem  pengajaran  sastra  khususnya  cerita  pendek  menjadi  

lebih  menarik  dan   lebih  bervariatif.  Kemudian  dapat  mengimplementasikan  

dalam  pembelajaran  di  kelas. 

c. Kepala  Sekolah 

Sebagai input untuk  memberi motivasi  kepada  guru  agar  lebih  

berkreativitas, beraktivitas,  dan  berinovasi  dalam  melakukan  kegiatan  belajar  

mengajar,  khususnya  pengajaran  sastra,  sehingga  melahirkan  siswa  didik  yang  

mengerti,  mengenal,  memahami  dan  mencintai  pelajaran  sastra, sehingga  siswa  

termotivasi untuk  mengapresiasi  karya-karya  sastra, khususnya  karya  cerita  

pendek. 

d. Peneliti  lain 

       Sebagai  pijakan  dan  landasan  untuk  pengembangan  penelitian  lebih  lanjut. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, PENELITIAN YANG RELEVAN, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

  
A. Kajian Teori 

 Pada Bab II ini  dideskripsikan konsep-konsep atau  teori-teori yang 

relevan dengan variabel penelitian yang diteliti, yaitu (1) teori yang berkaitan 

dengan  kemampuan mengapresiasi cerita pendek, (2) teori yang berkenaan 

dengan penguasaan bahasa figuratif,  dan (3) teori yang berhubungan dengan 

minat membaca cerita pendek. 

 
1. Kemampuan Mengapresiasi Cerita Pendek 

Pada bagian ini diuraikan beberapa konsep atau teori yang berhubungan 

dengan kemampuan mengapresiasi cerita pendek, seperti konsep tentang (1) 

pengertian kemampuan, (2) hakikat apresiasi, (3) hakikat apresiasi sastra, (4) hakikat 

cerita pendek, (5) ciri-ciri cerita pendek, (6) unsur-unsur pembangun cerita 

pendek,dan  (7) pembahasan unsur-unsur pembangun cerita pendek. 

 
a. Pengertian Kemampuan 

Gagne dan Briggs (1977: 57) mengemukakan bahwa kemampuan adalah hasil  

belajar yang diperoleh pembelajar setelah mengikuti suatu proses belajar-mengajar. 

Suatu kemampuan adalah suatu kekuatan untuk menunjukkan suatu tindakan khusus 

atau tugas khusus, baik secara fisik atau mental (Sternberg, 1994: 3). Tentu saja tugas 
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yang berbeda menuntut kemampuan yang berbeda juga. Selaras dengan itu, Warren 

(1994: 1) mengartikan kemampuan sebagai kekuatan untuk menunjukkan tindakan 

responsif, termasuk gerakan-gerakan terkoordinasi kompleks dan pemecahan problem 

mental. 

 Menurut Chaplin (2000: 1), kemampuan diartikan sebagai kecakapan, 

ketangkasan, bakat, kesanggupan; tenaga (daya kekuatan) untuk melakukan suatu 

perbuatan. Sementara itu, Eysenck, Arnold, dan Meili (1995: 5) mengemukan bahwa 

kemampuan adalah suatu pertimbangan konseptual. Selanjutnya, mereka mengatakan 

bahwa  kemampuan berarti semua kondisi psikologi yang diperlukan untuk 

menunjukkan suatu aktivitas. 

 Selain pendapat di atas, kemampuan bisa merupakan kesanggupan bawaan 

sejak lahir, atau merupakan hasil latihan atau praktik. Senada dengan itu, Hassan, et. 

al. (1981; 43) mengartikan kemampuan sebagai suatu kesanggupan atau kecakapan. 

 Sternberg dan Warren memiliki kesamaan dalam mengemukakan pengertian 

tentang kemampuan, yakni kemampuan adalah suatu kekuatan untuk menunjukkan 

sutau tindakan responsif. Chaplin dan Hassan, et. al. mengemukakan bahwa 

kemampuan merupakan suatu kesanggupan untuk melakukan suatu perbuatan. 

Adapun Eysenck, Arnold, dan Meili mengemukakan pengertian kemampuan adalah 

suatu pertimbangan konseptual dalam  arti semua kondisi psikologi yang diperlukan 

untuk menunjukkan suatu aktivitas. 
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 Berpijak  pada   beberapa  pendapat  ahli  di atas, kemampuan  adalah 

suatu  kekuatan  yang  diperlukan  untuk  menunjukkan  suatu  tindakan  atau 

aktivitas. 

b. Hakikat Apresiasi 

Secara etimologis istilah apresiasi berasal dari bahasa Latin  apreciatio yang 

berarti “menghargai”. Dalam bahasa Inggris appreciate  yang berarti “menyadari, 

memahami, menghargai, dan menilai”. Dari kata appreciate dapat dibentuk kata 

appreciation yang berarti “penghargaan, pemahaman, dan penghayatan”. Kata 

apresiasi dalam bahasa Indonesia mengandung pengertian yang sejajar dengan kata 

apreciatio (Latin) kata appreciation (Inggris) tersebut. Apresiasi diartikan juga 

sebagai suatu kegiatan penilaian terhadap kualitas sesuatu dan memberi penghargaan 

yang tepat terhadapnya(http://www. infoplease.com/dictionary/appreciation.html.) 

Menurut Yus Rusyana (1982: 7) apresiasi berarti pengenalan nilai pada 

bidang nilai-nilai yang lebih tinggi. Orang yang telah memiliki apresiasi tidak sekadar 

yakin bahwa sesuatu itu dikehendaki sebagai perhitungan akalnya, tetapi benar-benar 

menghasratkan sesuatu, dan menjawab dengan sikap yang penuh kegairahan 

terhadapnya.  Hal  ini senada dengan pendapat Boen S. Oemarjati (1991: 57) yang 

menjelaskan kata apresiasi mengandung arti tanggapan sensitif terhadap sesuatu atau 

pemahaman sensitif terhadap sesuatu. 

Melengkapi pendapat ahli sastra di atas, S. Parman  Natawijaya (1982: 1) 

mengungkapkan bahwa apresiasi adalah penghargaan dan pemahaman atas suatu 
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hasil seni atau budaya. Lebih jauh  S. Parman Natawijaya menjelaskan bahwa sesuatu 

itu baik dan mengerti mengapa itu baik.  Dengan demikian, kegiatan apresiasi 

terhadap sesuatu itu akan membentuk suatu pengalaman baru yang berkenaan dengan 

hal atau suatu peristiwa kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membaca 

sebuah karya sastra. 

Apresiasi  menurut Dick Hartoko (1990: 25) adalah suatu  tindak 

penghargaan. Sebagaimana dijelaskan di atas, kata apresiasi berasal dari  bahasa  

Inggris "appreciation" yang berarti penghargaan. Apresiasi  meliputi tiga  aspek, 

yaitu kognitif, emosi, dan  evaluasi. Aspek kognitif adalah kemampuan memahami 

masalah teori dan prinsip-prinsip intrinsik sebuah karya sastra. 

Aspek apresiasi yang kedua yaitu emotif. Aspek emotif adalah kemampuan 

memiliki nilai-nilai keindahan karya sastra. Indikasi untuk  mengukur aspek emotif 

yang dapat  digunakan  adalah sebagai berikut : (1) siswa dapat menemukan dan  

menunjukkan indah tidaknya karya sastra puisi itu; (2) siswa dapat menemukan  dan 

menunjukkan cara penulisan  latar  belakang cerita/ setting; (3) siswa dapat 

menemukan dan menunjukkan indah  tidaknya  pemakaian  ungkapan  dalam  karya  

sastra puisi. 

Aspek ketiga yaitu aspek evaluatif. Aspek evaluaitif adalah kemampuan 

menilai. Aspek ini merupakan aspek  tertinggi  dalam kegiatan apresiasi. Indikator  

untuk menilai dan mengukurnya adalah kemampuan untuk  menafsirkannya. 

Penilaian  ini dapat disejajarkan dengan kegiatan mempertimbangkan nilai 

yang ada dalam  karya. Siswa  yang mampu menguasai tiga  aspek  di atas, dapat 
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dikatakan sebagai apresiator yang  baik. Akibat  yang timbul setelah siswa telah 

berhasil  memahami sebuah karya adalah terciptanya jiwa yang matang, sehingga 

dapat  menghargai orang lain selayaknya  manusia,  wawasan berpikirnya  bertambah  

luas  serta  memanusiakan  manusia karena  sastra memiliki nilai humaniora (Suyitno, 

1985:190). 

Sejalan dengan itu, Wardani (dalam Suminto A. Sayuti, 1985: 204)  

berpendapat bahwa proses apresiasi  dalam  kaitannya dengan tujuan pengajaran 

dapat dibagi menjadi empat  tingkatan, yaitu tingkat menggemari, menikmati, 

mereaksi,  dan tingkat menghasilkan.Tingkat menggemari ditandai oleh adanya rasa  

tertarik  terhadap karya sastra serta berkeinginan  membacanya.  

Dalam  tingkat menikmati, seseoranng (siswa)  mulai  dapat menikmati  karya  

sastra  karena  pengertian  sudah  mulai tumbuh.  Tingkat mereaksi ditandai oleh  

adanya  keinginan untuk  menyatakan  pendapatnya tentang  karya  yang  telah 

dinikmati, sedangkan tingkat selanjutnya adalah  tingkatan produktif  yakni bahwa 

seseorang sudah mulai  menghasilkan karya sastra.  

Henry Guntur Tarigan  (1986: 233) menjelaskan  bahwa  apresiasi merupakan  

penaksiran karya sastra serta  pemberian  nilai yang wajar kepadanya berdasarkan 

pengalaman yang wajar dan kritis. Pengalaman dalam hal ini adalah pengalaman 

bersastra. Pengalaman bersastra dapat diperoleh melalui peristiwa sastra. 

Pada dasarnya, apresiasi berarti suatu pertimbangan (judment) mengenai arti 

penting atau nilai sesuatu. Dalam penerapannya, apresiasi sering diartikan sebagai 

penghargaan atau penilaian terhadap benda-benda, baik abstrak maupun kongkrit 
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yang memiliki nilai luhur. Apresiasi adalah gejala ranah afektif yang pada umumnya 

ditujukan pada karya-karya seni budaya seperti: seni sastra, seni musik, seni lukis, 

drama, dan sebagainya (Muhibbin Syah, 2000: 121). 

c. Hakikat Apresiasi Sastra 

Boen S. Oemarjati (1991: 58) menjelaskan bahwa apresiasi sastra berarti 

tanggapan ataupun pemahaman sensitif terhadap karya sastra. Jelasnya, 

penekanannya pada pengertian sensitif terutama menyangkut tanggapan 

seseorang terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Dengan 

demikian, mengapresiasi karya sastra berarti menanggapi karya sastra dengan 

kemampuan afektif yang di satu pihak peka terhadap nilai-nilai yang 

terkandung dalam karya sastra yang bersangkutan, baik yang tersurat maupun 

yang tersirat dalam kerangka tematik yang mendasarinya; dan di lain pihak, 

kepekaan tanggapan tersebut bermanfaat bagi upaya memahami pola tata nilai 

yang diperolehnya dari bacaan di dalam proporsi yang sesuai dengan konteks 

persoalannya. 

Tentang apresiasi sastra,  S. Effendi (2002: 6) mengungkapkan bahwa, 

apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli cipta sastra dengan sungguh-sungguh 

hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan 

perasaan yang baik terhadap cipta sastra. 

Sejalan dengan S. Effendi, Atar Semi (1988) mengemukakan bahwa untuk 

mengetahui atau menilai siswa yang telah memiliki kemampuan apresiasi sastra 
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dapat dipergunakan seperangkat indikator, yaitu:: 1) siswa mampu 

menginterpretasikan perilaku atau perwatakan yang ditemuinya dalam karya 

sastra yang dibacanya;         2) siswa memiliki sensitivitas terhadap bentuk dan 

gaya bahasa; 3) siswa mampu menangkap ide dan tema;  4) siswa menunjukkan 

perkembangan atau kemajuan selera personal terhadap karya sastra.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa apresiasi sastra berarti 

tanggapan ataupun pemahaman sensitif terhadap karya sastra. Jelasnya, 

penekanannya pada pengertian sensitif terutama menyangkut tanggapan seseorang 

terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Dengan demikian, 

mengapresiasi karya sastra berarti menanggapi karya sastra dengan kemampuan 

afektif yang di satu pihak peka terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya 

sastra yang bersangkutan, baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam kerangka 

tematik yang mendasarinya; dan di lain pihak, kepekaan tanggapan tersebut 

bermanfaat bagi upaya memahami pola tata nilai yang diperolehnya dari bacaan di 

dalam proporsi yang sesuai dengan konteks persoalannya ( Boen S. Oemarjati, 1991: 

58). 

Pendapat Boen S. Oemaryati tersebut lebih jelas jika dibandingkan dengan 

pendapat Yus Rusyana, karena Boen S. Oemaryati bukan hanya mengungkapkan 

bahwa apresiasi merupakan pengenalan nilai saja, melainkan memperjelas kata 

apresiasi tersebut  dengan menanggapi karya sastra dengan kemampuan afektif yang 

di satu pihak peka terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra yang 
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bersangkutan, baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam kerangka tematik yang 

mendasarinya. 

 
d. Hakikat Cerita Pendek 

Cerita pendek menurut Boen S. Oemarjati (1991: 41) merupakan salah satu 

ragam sastra, karena menunjuk pada keanekaan jenis karya tulis, selain cerita 

bersambung, sajak, novel, cerita rekaan, dan sejenisnya. Istilah ragam dibedakan dari 

“genre” yang lazimnya diartikan sebagai “bentuk” sastra, seperti prosa, puisi, dan 

drama.     

 Cerita pendek merupakan cerita fiksi bentuk prosa yang singkat padat, 

dengan unsur cerita berpusat pada satu peristiwa pokok sehingga jumlah dan 

pengembangan pelaku terbatas, dan keseluruhan ceritanya memberikan kesan 

tunggal. Ciri utama cerita pendek dari segi struktur luar dapat dikenali dari bentuk 

yang singkat dan padat, sedangkan dari segi struktur dalam dapat dikenali bahwa 

ceritanya berpusat pada satu konflik pokok. Kedua macam ciri utama cerita 

pendek ini dapat memberikan peluang bagi ragam cerita pendek itu sendiri dalam 

menangkap dan mengungkap berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. 

Menurut Agus Nuryatin (1989: 225-226), cerita pendek ialah kisahan pendek 

yang dimaksudkan untuk memberikan kesan tunggal yang dominan, dan yang 

berpusat pada satu tokoh dalam satu situasi dan pada satu ketika. Ciri lain cerita 

pendek ialah kepaduan, yakni menampilkan tokoh atau kelompok tokoh secara kreatif 

dalam satu latar dan lewat lakuan lahir atau batin dalam satu situasi; sedangkan inti 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxvii 

cerita pendek adalah tikaian dramatik, yaitu pembenturan antara kekuatan yang 

berlawanan. Dengan kata lain, tikaian tersebut sering juga disebut dengan istilah 

konflik cerita, yaitu terjadinya konflik batin pada diri setiap tokoh atau konflik antara 

tokoh yang satu dengan tokoh lainnya.  

Dalam cerita pendek dikisahkan salah satu momen dalam kehidupan manusia. 

Waktu penceritaannya pendek, jumlah baris (halamannya) pendek dapat dibaca dalam 

“a single setting” (Herman J. Waluyo, 2002: 33). Ian Reid menyebutkan tiga kualitas 

yang esensial dari cerita pendek, yakni (1) adanya kesan (impresi) yang menyatu 

dalam diri pembaca; (2) adanya konsentrasi dari krisis (konflik); dan (3) adanya pola 

(desain) yang harmonis (unity of impresion, concentrating of crisis, and symmetry of 

design (1977: 54). 

Jassin menjelaskan bahwa dalam cerita pendek, pengarang mengambil seri 

ceritanya saja. Karena itu, ceritanya pendek (singkat) saja. Kejadian-kejadian perlu  

dibatasi, yakni dibatasi pada kejadian-kejadian yang benar-benar dianggap penting 

untuk membentuk kesatuan cerita. Di samping itu, cerita harus diperhatikan agar 

tidak mengurangi kebulatan cerita dan biasanya berpusat pada tokoh utama dari awal 

hingga akhir (1983: 71). 

Dick Hartoko secara singkat menjelaskan bahwa dalam cerita pendek terjadi 

pemusatan perhatian pada satu tokoh saja yang ditempatkan pada situasi sehari-hari 

tetapi posisinya sangat menentukan (artinya menentukan perubahan dalam perspektif, 

kesadaran baru, dan keputusan). Dalam cerita pendek, sering dijumpai penyelesaian 

cerita yang mendadak dan penyelesaian cerita itu bersifat open ending  (terbuka untuk 
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diselesaikan sendiri oleh pembaca). Ceita pendek menggunakan bahasa yang 

sederhana tetapi sugestif. Dick Hartoko menyebutkan bahwa cerita pendek pertama 

kali muncul di Amerika Serikat pada abad XIX dan kemudian dipopulerkan oleh 

Edgar Allan Poe dan Nathaniel Hawthorne (keduanya kemudian dipandang sebagai 

guru dan tokoh utama yang mempopulerkan cerita pendek (1986: 132). 

Definisi cerita pendek yang cukup lengkap adalah yang diberikan oleh Edgar 

Allan Poe yang kemudian dikutip oleh W.H. Hudson (1953: 338). Ia menyatakan 

sebagai berikut: 

A short story is  a prose narrative “requiring from half an hour to one or two 
hours in its perusel. Putting the same idea into different phraseology, we may 

say that a short story is a story that can be easily read a single sitting. Yet 
while the brevity thus specified in the most obviuos characteristics of the kind 

of narrative in question, the evolution of the story into a definite types has 
been accompanied by the development also of some fairly well-marked 

characteristics of organism. A true short story is not merely a novel on a 
reduced scale, or a digest in thorty pages of matter wich would have been 

quite as effectively, or even more effectively handled in three hundred. 
 
mengacu  pada pernyataan tersebut, cerita pendek merupakan cerita berbentuk prosa 

“yang memerlukan waktu setengah jam sampai satu atau dua jam dalam 

membacanya”. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa cerita pendek 

merupakan cerita yang dapat dengan mudah dibaca dalam waktu sekali duduk. 

Namun, ciri khas cerita pendek yang dikatakan ringkas atau tidak membutuhkan 

waktu lama untuk membacanya tersebut mengalami perubahan. Perubahan tersebut 

sejalan dengan perkembangan dari beberapa karakteristik organisme cerita pendek. 

Cerita pendek yang sesungguhnya bukanlah semata-mata sebuah novel dalam ukuran 

kecil, atau ringkasan dalam ukuran tiga puluh halaman yang telah menjadi sama 
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efektifnya atau mungkin lebih efektif dibaca dibandingkan yang berhalaman tuga 

ratusan.  

 Tentang gagasan yang dikemukakan dalam cerita pendek, W.H. Hudson 
menyatakan bahwa gagasan itu harus hanya satu kesatuan. Ia menyatakan: 

A short story must contain one and only one informing idea and that this idea 

must be worked out to its logical conclusion with absolute singlenes of aim 

and directness of method (1953: 339). 

 
Berdasarkan pendapat tersebut, cerita pendek harus mengandung sebuah 

gagasan yang perlu diinfromasikan dan itu merupakan satu-satunya gagasan yang 

dapat digarap untuk mencapai simpulan yang logis dengan satu tujuan yang pasti dan 

metode yang langsung 

Sementara itu,  Sapardi Djoko Damono (1980: 25) mengemukakan bahwa 

cerita pendek, sebagaimana halnya karya sastra lainnya memiliki pertautan budaya 

dengan tempat tumbuhnya karya tersebut. Oleh karena itu, cerita pendek dan karya 

sastra pada umumnya tidak akan dapat dipahami secara lengkap apabila dipisahkan 

dari lingkungan kebudayaan, atau peradaban yang telah menghasilkannya. Kehadiran 

cerita pendek tidak akan terlepas dari situasi budaya masyarakat pada  setiap 

zamannya. Hal ini berarti setiap karya sastra mengandung unsur kreativitas, baik 

menyangkut permasalahannya maupun media bahasa yang digunakan, sedangkan 

peristiwa yang ditampilkan dapat menunjuk ke masa silam, masa kini, atau pun masa 

yang akan datang. Mengingat di dalamnya terkandung unsur kreativitas, maka cerita 

pendek mempunyai peranan penting dalam pengembangan budaya bangsa. Dengan 

membaca cerita pendek, orang akan tergugah terhadap suatu ide atau gagasan baru, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xl 

suatu kemungkinan baru, sehingga diharapkan mampu menumbuhkan kemampuan 

berpikir yang lebih dinamis. 

 
e. Ciri-ciri Cerita Pendek 

 Tentang ciri-ciri cerpen, Henry Guntur Tarigan memberikan penjelasan antara 

lain sebagai berikut: (1) singkat padu, dan intensif (brevity, unity, dan intensity); (2) 

memiliki unsur utama berupa adegan, tokoh, dan gerak (scene, charater, dan action); 

(3) bahasanya tajam, sugestif, dan menarik perhatian (incisive, suggestive, dan alert); 

(4) mengandung impresi pengarang tentang konsepsi kehidupan; (5) menimbulkan 

efek tunggal dalam pikiran pembaca; (6) mengandung detil dan inseden yang benar-

benar terpilih; (7) memiliki pelaku utama yang menonjol dalam cerita; (8) 

menyajikan kebulatan efek dan kesatuan emosi (1986: 177). 

 Menurut panjangnya cerita, cerita pendek dapat diklasifikasikan menjadi dua 

jenis, yakni (1) cerita pendek yang pendek (short-short story) dan (2) cerita pendek 

yang panjang (long short story) (Henry Guntur Tarigan, 1986: 179). Yang  pendek 

memiliki kurang lebih 5.000 kata-kata (kurang lebih 12 halaman folio). Yang 

penjangnya 50 sampai 90 halaman folio dapat diklasifikasikan sebagai novelet, 

sedangkan lebih dari itu diklasifikasikan sebagai novel. Sementara itu, tentang 

panjangnya cerita pendek ini, Ian Reid menyebutkan antara 1.600 kata hingga 20.000 

kata (1977: 10); sedangkan oleh S.Tasrif seperti yang dikutip Mochtar Lubis (1983: 

11) menyatakan bahwa panjang cerita pendek antara 500 sampai 32.000 kata. 

Pendapat ini didasarkan atas naskah-naskah Frank Sugerson. Nugroho Notosusanto 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xli 

menyebutkan cerita pendek kurang lebih memiliki 5.000 kata atau 17 halaman  kuarto 

spasi rangkap yang terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri (dalam Henry Guntur 

Tarigan, 1986: 176). Sementara Henry Guntur Tarigan sendiri menyatakan bahwa 

panjang cerita pendek kurang lebih 10.000 kata (bandingkan dengan novel yang 

memiliki 35.000 kata); 30 halaman kertas folio (bandingkan dengan novel sepanjang 

1000 halaman); dibaca dalam 10-30 menit (bandingkan dengan novel yang 

menghabiskan 120 menit); mempunyai impresi tunggal (bandingkan dengan novel 

yang impresinya lebih dari satu); seleksi sangat ketat (dalam novel lebih longgar); 

dan kelajuan cerita sangat cepat (dalam novel kelajuannya lebih lamban) (1986: 170-

171). Perbedaan pendapat tentang panjang cerita pendek kiranya dapat dirangkum 

dalam pandangan bahwa cerita pendek memiliki kepanjangan antara 10 sampai 30 

halaman folio spasi rangkap. 

 
f. Unsur-unsur Pembangun Cerita Pendek 

Karya sastra bentuk cerita pendek, sebagaimana bentuk cerita fiksi yang lain, 

sering memiliki struktur yang kompleks dan biasanya dibangun dari unsur-unsur:  a) 

tema;  b) alur atau plot;  c) penokohan;  d) latar atau setting;  e) sudut pandang atau 

point of view;  f) gaya bahasa;  dan g) amanat  (Jakob Sumardjo dan Saini, 1994: 37). 

Menurut Hudson (1953: 130-131), unsur pembangun cerita rekaan (termasuk 

cerpen) adalah: (1) plot; (2) pelaku; (3) dialog dan karakterisasi; (4) setting yang 

meliputi timing dan action; (5) gaya penceritaan (style); dan (6) filsafat hidup 

pengarang. Yang dimaksud dengan gaya penceritaan dapat termasuk point of view 
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dan gaya bercerita pengarang. Filsafat hidup pengarang termasuk juga gagasan, 

ideologi, aliran kesenian yang dianut, dan sebagainya yang menyangkut pribadi 

pengarang/sikapnya terhadap dunia. Dalam urian Hudson tersebut belum 

dikemukakan tema dan amanat yang bersifat batin atau “unsur dalam” dari cerita 

pendek (cerita rekaan). 

Dalam bukunya Teknik Mengarang Mochtar Lubis menyebutkan 7 unsur 

cerita rekaan (termasuk cerpen), yakni: (1) tema; (2) plot, dramatic conclic; (3) 

character and deleation; (4) suspence and foreshadowing; (5) immediacy and 

atmosphere; (6) point of view; and (7) limited focus and unity (1983: 14). Dalam 

pembagian unsur cerita rekaan ini, sudah disebutkan adanya tema, suspense dan 

foreshadowing, immedicay dan atmosphere, dan limited focus/unity.  

Sementara itu, Brooks dalam bukunya How is Fiction Made juga 

menyebutkan tujuh unsur pembangun cerita fiksi, yakni (1) selektivitas; (2) titik 

pusat; (3) point of view; (4) gaya bercerita; (5) penanjakan cerita; (6) 

movement/gerakan; dan (7) konflik (1952: 9-28). Dalam pembagian ini terdapat 

unsur yang belum dibahas dei depan, aykni: seletivitas, penanjakan, movement, dan 

konflik. Unsur penanjakan, movement, dan konflik sebenarnya termasuk di dalam 

pembahasan tentang plot; sedangkan selektivitas maksudnya adalah seleksi terhadap 

unsur-unsur apa yang harus diceritakan oleh pengarang. Materi cerita itu pasti akan 

diseleksi oleh pengarang dan tidak semua materi disuguhkan kepada pembaca. 

Henry Guntur Tarigan menyebutkan 21 unsur pembangun cerita rekaan. 

Pembagian semacam ini kiranya terlalu mendetail karena ada beberapa unsur yang 
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dapat dijadikan satu. Adapun pembagian unsur cerita rekaan menurut Henry Guntur 

Tarigan adalah sebagai berikut: (1) tema; (2) ketegangan dan pembayangan (suspense 

and foresdowing); (3) alur; (4) pelukisan tokoh; (5) konflik; (6) kesegaran dan 

atmosfir; (7) latar; (8) pusat penceritaan; (9) kesatuan; (10) logika; (11) interprestasi; 

(12) kepercayaan; (13) pengalaman keseluruhan; (14) gerakan; (15) pola dan 

perencanaan; (16) tokoh dan laku; (17) seleksi dan sugesti; (18) jarak; (19) skala; (20) 

kelajuan; dan (21) gaya (1986: 124). 

Dalam pembagian Henry Guntur Tarigan tersebut ada beberapa unsur yang 

dapat diklasifikasikan dalam  satu golongan. Konflik, kesegaran dan atmosfir, 

kesatuan, logika, pengalaman keseluruhan, gerakan, kelajuan kiranya dapat 

diklasifikasikan ke dalam unsur dari plot atau kerangka cerita atau yang dalam 

pembagian ini disebut alur; sedangkan pola dan perencanaan, seleksi dan segesti, 

jarak, pelukisan tokoh, dan skala dapat diklasifikasikan ke dalam gaya (style). 

Dick Hartoko menyebutkan unsur-unsur cerita rekaan sebagai berikut: (1) 

cerita; (2) alur. Pembicaraan mengenai cerita meliputi (a) fokalisator; dan (b) objek 

yang difokalisasikan. Objek yang difokalisasikan meliputi: (a) tokoh-tokoh; (b) 

ruang; (c) hubungan-hubungan dalam kurun waktu. Pembicaraan tentang alur 

meliputi: (a) peristiwa; dan (b) para pelaku. Pembicaraan tentang peristiwa meliputi: 

(a) peristiwa fungsional; (2) kaitan; (3) peristiwa acuan; dan (d) hubungan antar 

peristiwa.. Pembicaraan tentang para pelaku meliputi: (a) model aktualisasi; (b) 

komplikasi (1990: 130- 153). 
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Kenney menyebut tujuh unsur pembangun cerita rekaan, yakni: (1) plot; (2) 

charater; (3) setting; (4) point of view; (5) style and tone (gaya dan nada); (6) 

struktur dan teknik; dan (7) tema (1966: 108-10).  Di dalam pembagian ini tampak 

dibedakan point of view dengan gaya/nada. Dalam pembagian terdahulu point of view 

termasuk di dalamnya membahas gaya/nada. 

Kenney (1966: 19-32) mengemukakan plot sering dikatakan sebagai hukum 

dari alur cerita, yang mengandung: (1) plausibilitu (sifat masuk akal atau logis); (2) 

kejutan (suprise); (3) tegangan (suspense); (4) kesatuan (unity); dan (5) ekspresi . 

Forster dalam bukunya yang berjudul Aspects of the Novel membahas unsur-

unsur cerita rekaan (dalam hal ini novel) menjadi 6 unsur, yakni: (1) cerita; (2) 

manusia; (3) plot; (4) khayalan; (5) ramalan; dan (6) pola dan irama (1979: 19).  

Sementara itu, Marjorie Boulton yang menulis The Anathomy of the Novel membagi 

cerita rekaan menjadi 6 unsur, yakni: point of view, plot, character, percakapan, latar 

dan tempat kejadian, dan tema yang dominan (1979: 29). 

Tentang unsur cerita pendek, Wellek menyatakan bahwa unsur terpenting 

dalam sebuah cerita rekaan (dalam hal ini cerita pendek) adalah: (1) tema, (2) 

alur, (3) penokohan, dan (4) latar (1989: 206). Pandangan ini melihat bahwa 

unsur-unsur lain seprti gaya, point of view, suasana, dan hal lain yang 

dikemukakan di depan adalah unsur yang bersifat sekunder. 
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g. Pembahasan Unsur-unsur Cerita Pendek 

Pembahasan terhadap unsur-unsur pembangun cerita pendek yang telah 

disinggung di atas diuraikan sebagai berikut: 

Tema ialah masalah yang menjadi pokok pembicaraan atau yang menjadi inti 

topik dalam suatu pembahasan. Di dalam suatu cerita pendek, tema merupakan suatu 

pokok persoalan yang menguasai pikiran pengarang sehingga dapat mempengaruhi 

semua unsur cerita. Bila membaca sebuah karya sastra, misalnya bentuk cerita 

pendek, akan ditemukan pokok masalah yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kita 

membaca cerita itu mulai dari awal sampai dengan akhir, para pelaku berbicara 

tentang suatu masalah, dan dalam masalah-masalah tersebut ada masalah pokok yang 

merupakan persoalan dasar dalam cerita itu. Persoalan itulah yang dimaksud dengan 

tema.  

Secara rinci Jakob Sumardjo (1994: 56)  menjelaskan bahwa tema adalah 

sebuah cerita. Pengarang dalam menulis ceritanya bukan hanya sekedar mau 

bercerita, tapi mau mengatakan sesuatu pada pembacanya. Sesuatu yang mau 

dikatakannya itu bisa suatu masalah kehidupan, pandangan hidupnya tentang 

kehidupan ini atau komentarnya tentang kehidupan ini. Kejadian dan perbuatan tokoh 

cerita, semuanya didasari oleh ide pengarang tersebut. 

Tema-tema dalam karya sastra adalah gambaran dari keadaan masyarakat 

pada suatu zaman. Persoalan-persoalan zaman dan masalah  kemasyarakatan dari 

suatu kurun waktu tertentu berpengaruh dan amat menentukan pemilihan tema-tema 

yang diungkapkan para sastrawan dalam karyanya. Pergeseran persoalan zaman dan 
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persoalan kemasyarakatan itu akan menyebabkan pergeseran pemilihan tema. Tema 

dalam sebuah cerita dapat disimpulkan dengan satu atau beberapa kalimat saja, 

contohnya; a) kejahatan awal akhirnya akan dapat hukuman;  b) cinta pada tanah air 

lebih penting dari harta dan kedudukan;  c) cinta akan mengatasi segala kesulitan;  d) 

jika orang sudah merasa banyak kehilangan baru teringat kembali kepada Tuhan; dan 

lain-lain.  

Berkaitan dengan masalah tema tersebut, Boulton (1984: 140) menjelaskan 

bahwa dalam sebuah cerita rekaan terdapat banyak tema. Karena itu, ia 

menyebutkannya adanya tema dominan. Yang dapat dirangkum dalam sebuah cerita 

rekaan hanyalah adanya tema dominan (sentral) dengan tema (tema-tema) lainnya. 

Adanya beberapa tema dalam sebuah cerita rekaan justru menunjukkan kekayaan 

cerita rekaan itu.  

Sementara itu Kennedy (1983: 103) menjelaskan tema sebuah cerita adalah 

ide umum apa saja atau pengetahuan mendalam tentang seluruh cerita yang 

muncul/tampak. Dalam beberapa cerita, tema adalah sangat jelas (tidak dapat 

diragukan lagi). Tema yang yang disampaikan penulis akan menopang cerita 

dengan rapi sehingga menjadikan cerita tersebut bentuk yang berarti. 

Plot atau alur adalah sambung sinambung peristiwa yang berdasarkan hukum 

sebab-akibat. Plot atau alur tidak hanya mengemukakan apa yang terjadi, tetapi yang 

lebih penting adalah menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Dengan sambung 

sinambungnya peristiwa ini, maka terjadilah sebuah cerita. Sebuah cerita bermula dan 

berakhir. Antara awal dan akhir inilah terjadinya alur itu. Tentu sudah jelas bahwa 
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alur itu mempunyai bagian-bagiannya secara sederhana dapat dikenali sebagai 

permulaan, pertikaian, puncak, peleraian, dan akhir. 

Lukman Ali (1968: 120) menyatakan bahwa plot adalah sambung-sinambung 

peristiwa berdasarkan hukum sebab akibat yang tidak hanya mengemukakan apa 

yang terjadi, tetapi yang lebih penting adalah mengapa hal itu terjadi; sedangkan 

menurut Rene Wellek, plot adalah struktur penceritaan (1968: 217). Sementara, Dick 

Hartoko memberikan batasan plot sebagai alur cerita yang dibuat oleh pembaca yang 

berupa deretan peristiwa secara kronologis, saling berkaitan, dan bersifat kausalitas 

sesuai dengan apa yang dialami oleh pelaku cerita (1990: 149). 

Plot juga berarti seleksi peristiwa yang disusun dalam urutan waktu yang 

menjadi penyebab mengapa seseorang tertarik untuk membaca dan mengetahui 

kejadian yang akan datang (Boulton, 1984: 45). Dalam rangkaian kejadian itu 

terdapat hubungan sebab-akibat yang bersifat logis, artinya pembaca merasa bahwa 

secara rasional kejadian atau urutan kejadian itu memang mungkin terjadi (tidak 

dibuat-buat). 

Plot atau alur merupakan sesuatu yang cukup penting di dalam sebuah cerita 

pendek. Berhasil tidaknya sebuah cerita pendek ditentukan pula oleh plot atau alur di 

dalam karya tersebut, karena sebuah cerita merupakan rangkaian peristiwa. Peristiwa-

peristiwa itu oleh pengarang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi 

sebuah cerita. Penyusunannya tidak hanya membariskan peristiwa, tetapi memilih dan 

mengatur menjadi rangkaian sebab-akibat. Untuk merangkaikan peristiwa-peristiwa 

menjadi rangkaian yang bulat yang merupakan hubungan sebab- akibat, pengarang 
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harus menyeleksinya terlebih dahulu. Hanya peristiwa-peristiwa yang berhubungan 

eratlah yang dijalinkan menjadi jalinan yang bulat. Sebuah cerita akan berhasil 

apabila didukung oleh peristiwa-peristiwa yang disusun secara wajar dalam rangkaian 

sebab-akibat. Dengan kewajarannya, maka kejadian-kejadian di dalam cerita itu 

menjadi hidup dan dapat diterima akal. 

Plot atau alur cerita dimulai dengan menceritakan suatu keadaan. Keadaan itu 

mengalami perkembangan dan pada akhirnya ditutup dengan sebuah penyelesaian. 

Plot cerita biasanya dibuat dengan urutan sebagai berikut: a) Situation, yaitu 

pengarang mulai melukiskan keadaan;  b) Generating circumstances, yaitu peristiwa 

yang bersangkut-paut mulai bergerak;  c) Rising action, yaitu keadaan mulai 

memuncak;  d)  Climax, yaitu peristiwa-peristiwa mencapai puncaknya; dan e) 

Deneument, yaitu pengarang memberikan pemecahan masalah dari semua peristiwa. 

Berdasarkan jalinan ceritanya, plot atau alur dapat dibedakan sebagai berikut: 

a) Alur lurus atau alur datar, biasanya menceritakan rangkaian kejadian secara 

kronologis. Alur ini menggambarkan jalinan cerita dari awal, dilanjutkan pada 

kejadian berikutnya, dan diakhiri dengan penyelesaian;  b) Alur sorot balik atau 

flashback, yaitu alur yang tidak mengemukakan rangkaian peristiwa atau kejadian 

secara kronologis, tetapi menggambarkan jalinan cerita dari bagian akhir kemudian 

bergerak kembali ke persoalan awal; dan  c) Alur gabungan atau campuran, yaitu 

pengarang tidak saja memakai satu jenis alur, tetapi kadang-kadang menggabungkan 

dua jenis alur secara bersama-sama. Alur gabungan ini biasa dipakai untuk jenis 

cerita yang menggambarkan cerita detektif. 
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Sifat masuk akal artinya meskipun cerita it fiksi harus meyakinkan peminat 

seolah-olah kejadian itu seperti benar-benar ada dalam kehidupan. Pembaca seolah-

olah melihat dan menikmati suatu kisah yang datang bukan dari dunia sekunder tetapi 

dari dunia primer. Keahlian pengarang menentukan adanya sifat masuk akal ini. 

Demikian juga kekuatan pengalaman batin 

Dari uraian pendapat yang telah dikemukakan, pengertian tentang plot 

mengandung beberapa indikator sebagai berikut: 

(1) Plot adalah kerangka atau struktur cerita yang merupakan jalin-menjalinnya cerita 

dari awal hingga akhir. 

(2) Dalam plot terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat) dari peristiwa-peristiwa 

baik dari tokoh, ruang, maupun waktu. Jalinan sebab-akiobat itu bersifat logis 

(masuk akal/dapat diterima akal sehat/mungkin terjadi). 

(3) Jalinan cerita dalam plot erat kaitannya dengan perjalan cerita tokoh-tokohnya. 

(4) Konflik batin pelaku adalah sumber terjadinya plot, dan berkaitan dengan tempat, 

dan waktu kejadian cerita., 

(5) Plot berkaitan dengan perkembangan konflik antara tokoh antagonis dan tokoh 

protagonis. 

Penokohan, kata penokohan merupakan kata jadian dari kata tokoh, yang 

berarti “pelaku”. Berbicara tentang penokohan berarti juga berbicara tentang cara-

cara pengarang dalam menampilkan pelaku melalui sifat, sikap, dan tingkah laku 

pemain dalam cerita. Penokohan merupakan salah satu unsur cerita pendek yang 

menggambarkan keadaan lahir maupun batin seorang tokoh atau pelaku. Secara 
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singkat dapat dikatakan bahwa pelukisan pelaku dapat dilaksanakan dengan 

menceritakan keadaan fisik dan psikis pelaku. 

Dalam menampilkan tokoh cerita, pengarang dapat melakukan dengan cara 

analitik, dramatik, dan gabungan antara keduanya. Cara analitik digunakan oleh 

pengarang untuk mengungkapkan atau menguraikan sifat-sifat pelaku secara 

langsung. Sementara itu, dramatik ialah cara yang dipergunakan oleh pengarang 

untuk mengungkapkan atau menampilkan pelaku dalam: melukiskan tempat atau 

lingkungan pelaku; melukiskan dialog antara pelaku dengan pelaku, atau dialog 

pelaku lain tentang pelaku utama; menampilkan pikiran-pikiran pelaku atau pendapat 

pelaku lain tentang pelaku utama; dan menceritakan tingkah laku setiap pelaku. 

Cara lain yang dipergunakan pengarang dalam menampilkan pelaku atau 

penokohan adalah dengan:  a) Physical description, yaitu melukiskan bentuk lahir 

para pelaku;  b) Portrayal of thought stream or consious tought, yaitu melukiskan 

jalan pikiran para pelaku;  c) Reaction to events, yaitu melukiskan reaksi pelaku 

terhadap kejadian yang ada;  d) Direct to author analysis, yaitu pengarang secara 

langsung menganalisis watak pelaku;  e) Discussion of environtment, yaitu pengarang 

menggambarkan keadaan yang ada disekitar para pelaku;  f) Reaction of others to-

character, yaitu pengarang melukiskan bagaimana reaksi pelaku lain terhadap pelaku 

utama;  g) Conversation of other about character, yaitu pengarang melukiskan 

percakapan pelaku lain mengenai pelaku utama (Tasrif dalam Mochtar Lubis, 1983: 

11). 
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Pada prinsipnya ada tiga cara yang digunakan pengarang untuk menampilkan 

tokoh-tokoh cerita yang diciptakannya. Ketiganya biasanya digunakan bersama-sama. 

Ketiga cara tersebut adalah: (1) mtode analitis yang oleh Hudson (1953: 146) disebut 

metode langsung dan oleh Kenney (1966: 34) disebut metode deskriptif atau 

diskursif; (2) metode tidak langsung yang juga disebut metode peragaan atau 

dramatisasi; dan (3) metode kontekstual menurut Kenney (1966: 36). 

Dalam metode analitis atau deskriptif atau langsung, pengarang secara 

langsung mendeskripsikan keadaan tokoh itu dengan terinci (analitis). Deskripsi 

tentang diri sang tokoh itu dapat secara fisik (keadaan fisiknya), dapat secara psikis 

(wataknya), dan dapat juga keadaan sosialnya (kedudukan dan pangkat) yang lazim 

adalah ketiga-tiganya. 

Metode tidak langsung atau metode dramatik kiranya lebih hidup daripada 

metode deskriptif. Pembaca ingin diberi fakta tentang kehidupan tokohnya dalam 

suatu alur cerita dan tidak perlu dibeberkan tersendiri oleh pengarang. Penokohan 

secara dramatik ini biasanya berkenaan dengan penampilan fisik, hubungan dengan 

orang lain, cara hidup sehari-hari, dan sebagainya. 

Metode kontekstual adalah metode menggambarkan watak tokoh melalui 

konteks bahasa atau bacaan yang digunakan pengarang untuk melukiskan tokoh 

tersebut. Jika seorang diberi julukan “buaya” misalnya, maka tokoh itu mempunyai 

watak yang dapat diwakili oleh perkataan buaya itu. Jika ia digambarkan sebagai 

“ular” atau “tikus” atau “keong” atau “rajawali” atau “banteng” maka sebenarnya 

pengarang menggambarkan watak tokoh melalui karakter binatang  tersebut. 
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Penggambaran watak itu mungkin secara  panjang lebar melalui tingkah laku dari 

tokoh-tokoh sindiran tersebut. 

Kebanyakan cerita rekaan menggunakan tiga metode sekaligus. Namun 

demikian, banyak juga yang didominasi oleh salah satu metode saja. 

Setting atau latar cerita, seorang pengarang dalam menyajikan cerita harus 

pandai memilih hal-hal yang bermanfaat, yang dapat membantu agar cerita tersebut 

menjadi lebih hidup dan lebih meyakinkan pembacanya. Peristiwa-peristiwa yang 

terjadi atas pelaku harus cenderung untuk memperbesar keyakinan pembaca terhadap 

sikap dan tindakan pelaku. Untuk menunjang kecenderungan tersebut pengarang 

harus pula memperhatikan setting atau latar. 

Yang dimaksud dengan setting atau latar adalah tempat dan masa terjadinya 

cerita. Cerita yang ada dalam karya sastra itu mau tidak mau harus mempunyai 

setting yang sesuai dengan waktu dan tempat terjadinya peristiwa, karena sebuah 

cerita menjadi kuat kalau setting atau latar yang ada di dalamnya dapat digambarkan 

dengan tepat. Setting atau latar merupakan unsur yang penting yang memperlihatkan 

hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Tidak saja erat hubungannya dengan 

penokohan, tetapi amat erat hubungannya dengan tema dan amanat yang ingin 

diungkapkan oleh pengarang. Suatu cerita sebagai gambaran tentang peristiwa yang 

menyangkut manusia, harus pula memberikan gambaran yang jelas tentang dimana, 

kapan, dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Dengan kata lain, peristiwa yang 

dikisahkan harus pula lengkap dengan ruang atau tempat, waktu, dan suasana. 
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Hudson menyatakan bahwa setting adalah keseluruhan lingkungan cerita    

yang meliputi adat istiadat, kebiasaan dan pandangan hidup tokoh (1953: 158).  

Stanton menyatakan bahwa setting adalah lingkungan kejadian atau dunia                     

dekat tempat kejadian itu berlangsung (1965: 18-19). Hudson menyebutkan 

lingkungan alam sebagai setting material dan yang lain sebagai setting sosial 

(1953: 158). 

Latar (setting) berfungsi memperkuat pematutan dan faktor penentu bagia 

kekuatan plot. Sementara itu, Abrams membatasi setting sebagai tempat 

terjadinya peristiwa dalam cerita itu (1981: 157). Dalam setting, menurut Harvey, 

faktor waktu lebih fungsional dari pada faktor alam (1966: 304). Wellek 

mengatakan bahwa setting berfungsi untuk mengungkapkan perwatakan dan 

kemauan yang berhubungan dengan alam dan manusia (1989: 220-221). Setting 

dapat membangun suasana cerita yang meyakinkan. 

Setting atau latar tidak terbatas pada lingkungan material semata-mata seperti 

tempat terjadinya cerita, tetapi lingkungan sosial pun termasuk latar yang sering 

digunakan oleh pengarang dalam cerita tersebut seperti tata cara, kebiasaan, latar 

belakang lingkungan, dan lain sebagainya yang sengaja oleh pengarang dimasukkan 

ke dalam komposisi cerita. Adapun maksud dan tujuan penggunaan setting atau latar 

adalah: pertama, suatu latar yang dapat dengan mudah dikenal kembali, dan juga 

yang dilukiskan dengan terang dan jelas serta mudah diingat, biasanya cenderung 

untuk memperbesar keyakinan terhadap tokoh dan geraknya serta tindakannya. 

Dengan kata lain, kalau pembaca dapat menerima latar tersebut sebagai sesuatu yang 
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real, maka pembaca cenderung lebih siap siaga menerima orang yang ada dalam latar 

cerita tersebut beserta tingkah laku dan gerak-geriknya. Penerimaan itu tentu 

penerimaan yang wajar, tidak berlebih-lebihan. Kedua, setting atau latar suatu cerita 

dapat mempunyai suatu relasi yang lebih langsung dengan arti keseluruhan dan arti 

yang umum dari suatu cerita. Ketiga, kadang-kadang mungkin juga terjadi bahwa 

setting atau latar itu dipergunakan untuk maksud-maksud yang lebih tertentu dan 

terarah daripada menciptakan suatu atmosfer yang bermanfaat dan berguna. 

Berdasarkan maksud dan tujuan penggunaan setting atau latar di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa setting atau latar pada dasarnya adalah tempat yang 

melingkungi pelaku atau tempat terjadinya peristiwa. Tempat tersebut berhubungan 

pula dengan hal-hal yang ada disekitarnya termasuk alat-alat atau benda-benda yang 

berhubungan dengan tempat terjadinya peristiwa, waktu, iklim atau suasana dan 

periode sejarah. 

Point of view atau sudut pandang lebih banyak dalam karya sastra fiksi 

daripada dalam drama. Yang dimaksud sudut pandang adalah hubungan yang terdapat 

antara sang pengarang dengan alam fiktif ceritanya, atau pun antara sang pengarang 

dengan pikiran atau perasaan pembacanya. Dalam sudut pandang ini akan tampak 

sebagai siapa pengarang dalam sebuah cerpen atau di mana pengarang berada dalam 

sebuah cerita pendek. Jadi, point of view adalah sudut pandang dari mana pengarang 

bercerita, apakah dia bertindak sebagai pencerita yang tahu segala-galanya, ataukah ia 

sebagai orang yang terbatas. Point of view  juga berarti dengan cara bagaimanakah 
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pengarang berperan apakah melibatkan langsung dalam cerita sebagai orang pertama, 

apakah sebagai pengobservasi yang berdiri di luar tokoh-tokoh sebagai orang ketiga.  

Ada beberapa pembagian sudut pandang atau point of vieuw atau juga sering 

disebut pusat pengisahan, namun secara umum dapat dibedakan sebagai berikut:  a) 

Pengarang sebagai pihak luaran, sebagai pengamat semata-mata. Pengarang yang 

bertindak sebagai pihak luaran ini biasanya “ber-  ia” kepada para tokoh cerita, atau 

menyebut namanya;  b) Pengarang sebagai tokoh, baik tokoh utama maupun tokoh 

bawahan. Pengarang yang berlaku demikian biasanya “ber- aku” kepada tokoh yang 

diperankannya, namun tetap “ber- ia” kepada tokoh-tokoh lainnya. 

Menurut Herman J. Waluyo (2002: 184-185) ada tiga jenis point of view, 

yakni: (1) pengarang sebagai orang pertama dan menyatakan pelakunya sebagai 

“aku”, dan disebut teknik akuan; (2) pengarang sebagai orang ketiga dan menyebut 

pelaku utama sebagai “dia” teknik ini disebut teknik diaan; (3) teknik yang disebut 

“omniscient narratif” atau pengarang serba tahu yang menceritakan segalanya atau 

memasuki berbagai peran secara bebas; pengarang tidak memfokuskan kepada satu 

tokoh cerita di dalam berceritanya, tetapi semua tokoh mendapatkan penonjolan. 

Ketiga jenis metode bercerita ini dapat dikombinasikan oleh pengarang di dalam satu 

cerita rekaan. Hal ini seringkali dimaksudkan untuk membuat variasi cerita sehingga 

cerita tidak membosankan. 

Henry Guntur Tarigan menyebutkan 4 jenis point of view, yakni: (1) tokoh 

utama menceritakan ceritanya sendiri; dalam hal ini pusat tokoh identik dengan 

cerita; (2) cerita disalurkan oleh pengarang peninjau yang merupakan partisipan 
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dalam cerita itu; (3) pengarang cerita bertindak sebagai peninjau saja; dan (4) 

pengarang bercerita sebagai orang ketiga (1986: 139). Sementara itu, S. Tasrif dalam 

karangan Mochtar Lubis (1983: 21-22) menyebutkan adanya 4 jenis point of view 

juga, yakni: (1) author omniscient, artinya pengarang mengerti segalanya; pengarang 

menyebut pelaku utama sebagai “dia” tetapi tidak menyebutnya sebagai pusat cerita 

sebab pengarang juga melibatkan diri terhadap pelaku-pelaku lainnya; (2) author 

participant; artinya pengarang ikut berpartisipasi terhadap cerita yang disusunnya; 

cara ambil peranan itu dapat secara mutlak, misalnya dalam gaya akuan di mana 

pengarang bertindak sebagai aku, tetapi dapat juga hanya sebagian kecil saja; (3) 

author observer, artinya pengarang hanya sebagai peninjau saja dan keterlibatnnya 

tidak sebesar jenis pertama karena pengarang tidak menunjukkan keterlibatannya 

tidak sebesar jenis pertama karena pengarang tidak menunjukkan dirinya tahu 

segalanya; pengarang berusaha untuk mengelimisaikan peranan dirinya dan 

membiarkan tokoh-tokoh tampil sehidup mungkin; dan (4) teknik multipel, yakni 

penggabungan ketiga teknik yang ada di dalam sebuah cerita rekaan. 

Kenney dalam bukunya How to Analyse Fiction menyebutkan klasifikasi 

point of view, yakni: (1) orang pertama (akuan) atau orang ketiga (diaan); dan (2) 

omniscient (serba tahu) ataukah limited (terbatas) (1966: 15). Dalam teknik point of 

view yang bersifat limited, mungkin tokoh protagonis sebagai pencerita, mungkin 

juga tokoh antagonis, bahkan mungkin penceritanya adalah tokoh sampingan (minor 

character). Menurutnya, point of view berhubungan dengan makna karya sastra dan 

amanat yang hendak disampaikan oleh pengarang (1966: 55-56). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lvii 

Sementara itu, Boulton menyebutkan 4 metode/teknik dalam sudut pandangan 

pengarang, yakni: (1) one person point of view yang menggunakan gaya akuan; (2) 

third person point of view yang menggunakan gaya diaan; (3) omniscient narrator 

yang menunjukkan pengarang sebagai pencerita serba tahu yang menceritakan 

segalanya; dan (4) peripheral point of view yang menunjukkan pengarang sebagai 

pencerita yang tidak memberikan komentar seperti dalam dokumen dan seringkali 

disebut teknik objektif (1984: 30). 

Setiap gaya penceritaan selalu mempunyai kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing. Dengan gaya ‘aku’, pengarang akan dapat lebih meyakinkan 

pembaca. Pengalaman-pengalaman ‘aku’ sebagai pelaku seperti benar-benar terjadi. 

Pemikiran-pemikiran di dalam cerita mudah meresap kepada pembacanya. 

Kelemahannya adalah pengarang sebagai ‘aku’ tidak dapat mengetahui kenyataan-

kenyataan yang dialami pelaku lain dan tidak mengerti kehidupan batin pelaku lain. 

Dengan gaya ‘dia’, segala sesuatunya menjadi jelas bagi pembaca. Pengarang yang 

tahu segalanya menerangkan segala sesuatu kepada pembaca. Akan tetapi, cerita 

menjadi tidak hidup karena pelaku berbuat tanpa kemauan sendiri. Mereka hanya 

sebagai boneka atau wayang yang melakukan segala kemauan pengarang.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pada hakikatnya pembagian jenis 

point of view ada kesamaannya, yakni: (1) pengarang sebagai aku (gaya akuan); 

dalam hal ini ia dapat bertindak sebagai omniscient (serba tahu) dan dapat juga 

sebagai limited (terbatas); (2) pengarang sebagai orang ketiga (gaya diaan); dalam hal 

ini ia dapat bertindak sebagai omniscient (serba tahu) dan dapat juga bertindak limited 
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(terbatas); (3) point of  view gabungan, artinya pengarang menggunakan gabungan 

dari gaya bercerita pertama dan kedua. 

Gaya bahasa, dalam penggunaan gaya bahasa ini tidak ada seorang pengarang 

pun yang tidak ingin menonjolkan identitas yang ada pada karya-karya yang 

ditulisnya. Setiap pengarang ingin supaya dirinya dikenal dalam karya-karyanya. 

Bagi pengarang, media yang paling efektif guna memproyeksikan kepribadiannya 

sehingga karyanya memiliki ciri-ciri yang personal ialah dengan mempergunakan 

gaya bahasa, sebab penggunaan gaya bahasalah yang merupakan aspek kesenimanan 

pengarang yang paling kuat diwarnai cita rasa personal kepribadiannya. Dengan 

demikian, dapatlah disimpulkan bahwa gaya bahasa adalah ekspresi personal 

keseluruhan respon pengarang terhadap peristiwa-peristiwa melalui media bahasa 

seperti; jenis bahasa yang digunakan, kata-katanya, sifat atau ciri khas imajinasi, 

struktur, dan irama kalimat-kalimatnya. Oleh karena sifatnya yang personal itu, maka 

penggunaan gaya bahasa dapat memberikan kepada suatu karya sastra berupa kualitas 

karakteristik yang personal, sehingga dapat membedakan pengarang yang satu 

dengan yang lainnya, juga karyanya. 

Persoalan yang utama mengenai gaya bahasa berkisar sekitar kata dan 

penggunaannya di dalam kalimat. Persoalan ini tidak berhenti pada masalah tepat 

tidaknya kata yang dipilih dan digunakan pengarang, akan tetapi menjangkau pula 

lingkungan asalnya, apakah dari lingkungan pergaulan umum sehari-hari, ataukah 

dari lingkungan yang lebih sempit, lebih terbatas. Sebagai manusia yang dalam 
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situasinya sendiri tampil dengan kekhususannya dalam mengamati dunianya, melalui 

ceritanya pengarang menyampaikan pengamatannya itu.  

Bila kita membaca karya-karya cerita fiksi, kita katakan cerita itu menarik 

apabila cara pengungkapannya komunikatif, yakni apabila bahasanya berhasil 

meresapkan hasil pengamatannya itu   --tentunya setelah melalui penalaran atau 

refleksi yang mendalam--  kepada pembacanya. Apabila ditinjau dari pihak pembaca, 

pengarang bisa dikatakan berhasil apabila bahasa yang digunakan pengarang 

berkemampuan mendayagunakan angan, perasaan, serta akal budi, sehingga pembaca 

bersedia menyerap ide-ide hasil pengamatan serta penalaran pengarang atas dunianya 

itu. Jelaslah bahwa proses pendayagunaan ini sangat tergantung kepada kualitas 

bahasa pengarang. Apabila bahasa pengarang berkualitas keseharian, dan dibangun 

berdasarkan norma-norma pemakaian bahasa yang umum, yakni bahasa yang 

dipergunakan oleh sebagian besar pemakai bahasa, maka pendayagunaan itu dapat 

berlangsung. 

Berpegang pada kenyataan itu, gaya bahasa dikatakan efektif bila dapat 

membangkitkan efek emosional serta intelektual seperti yang diperkirakan pengarang, 

kata-katanya berasal dari kata-kata sehari-hari, struktur kalimatnya sederhana, 

ungkapan-ungkapannya bervariasi, memiliki pola irama dalam percakapan yang 

aktual, dan tidak dipaksakan. 

Tujuan utama karya seni adalah untuk mengungkapkan kembali, 

mereproduksi, dan menjelaskan apa yang penting dalam kehidupan ini bagi manusia. 

Tujuan untuk menjelaskan, yang didahului pengamatan dan refleksi yang mendasar 
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inilah terletak daya penafsiran karya seni. Pengarang selaku manusia yang tidak dapat 

bersikap acuhtakacuh terhadap gejala-gejala kehidupan yang membelitnya, tidak 

dapat untuk tidak melakukan penilaian dan penafsiran terhadap gejala-gejala itu, hal 

ini diungkapkan secara unik personal di dalam karyanya. Keunikan ini berakar dalam 

perbedaan temperamen dan visi pengarang masing-masing dan akan memperlihatkan 

dengan nyata garis-garis kepribadian pengarang apabila pengungkapan itu didukung 

oleh corak pengutaraan yang individual pula. Inilah yang menyebabkan adanya sifat 

personal pada gaya bahasa. Yang satu ringan, lincah, langsung, keseharian; dan yang 

lainnya berbunga-bunga, melingkar-lingkar, dan padat berat. 

Namun, apa pun corak gaya bahasa seorang pengarang, gaya bahasa yang 

dipergunakannya harus memiliki kekuatan menerjemahkan visinya menjadi suatu 

karya fiksi yang mengasyikkan. Melalui gaya bahasa, pembaca harus terbawa lebih 

dekat dan lebih dekat lagi kepada dunia pengarang. Pembaca hendaknya dapat serta 

secara imajinatif mendengar, melihat, dan merasakan apa yang telah didengar, 

dirasakan, serta diangankan oleh pengarang. Dengan kata lain, melalui gaya 

bahasanya seorang pengarang harus mampu menghidupkan kembali kehidupan nyata 

yang telah demikian menarik minatnya di dalam cerita fiksinya. Tidak saja 

menggambarkan tentang keadaan jasmani pelaku-pelaku pendukung ceritanya harus 

meyakinkan, tetapi juga kisah hubungan antar pelaku, pelaku dengan benda-benda 

serta peristiwa-peristiwa dan kehidupan rohaninya haruslah nyata dan dapat 

dipercaya. Kalau tidak mempunyai kesanggupan demikian, maka gaya bahasa 

seorang pengarang tersebut dianggap gagal. 
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Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa gaya bahasa bukanlah sekedar 

ornamen. Artinya, bukan sekedar ‘barang tempelan’ untuk pelengkap dan penyedap 

yang secara struktural tidak menyatu dengan keseluruhan bangunan cerita. Bersama 

unsur-unsur cerita yang lain, gaya bahasa dapat menciptakan kesatuan yang alamiah. 

Penggunaan dan penempatannya dalam karya sastra berakar pada kebutuhan asasi 

karya sastra itu sendiri. Secara teknis, gaya bahasalah yang menentukan 

kesempurnaan cerita fiksi sebagai karya sastra. Keindahan sebagai suatu karya fiksi 

ditentukan oleh gaya bahasa, dengan demikian apakah suatu karya sastra sanggup 

menjalankan peranan moral yang melekat padanya, yakni mempertemukan manusia 

yang satu dengan yang lain dalam suatu keselarasan pendapat. Amanat, yaitu jawaban 

dari masalah yang disampaikan oleh pengarang dalam ceritanya. Di dalam tema, 

pengarang mengemukakan suatu persoalan. Bagaimana seorang pengarang 

menyelesaikan persoalan yang timbul itu, inilah yang disebut amanat. Jadi jelasnya, 

dalam amanat sesungguhnya ada sesuatu yang ingin disampaikan pengarang baik hal 

positif maupun hal negatif. Di dalam amanat akan terlihat pandangan hidup dan cita-

cita pengarang. Amanat yang baik adalah amanat yang berhasil membukakan 

kemungkinan-kemungkinan yang luas dan bermanfaat bagi umat manusia dan 

kemanusiaan, dan berusaha untuk menciptakan kemungkinan itu sendiri. 

Di dalam cerita fiksi, khususnya cerita pendek sesuatu yang memberikan dan 

membawa pembaca untuk mengambil hikmahnya, biasanya disebut amanat atau 

pesan. Amanat atau pesan ini merupakan endapan renungan yang disajikan kembali 

kepada para pembaca, dan endapan renungan ini merupakan hasil pikiran pengarang 
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tentang hidup dan kehidupan yang dituangkan dalam karya sastra. Amanat juga 

sering diartikan sebagai pemecahan masalah atau jalan keluar yang diberikan oleh 

pengarang terhadap pokok persoalan atau tema yang ingin disampaikan pengarang 

dalam sebuah cerita. 

Amanat yang ada dalam sebuah cerita tidak selamanya diungkapkan secara 

eksplisit, tetapi adakalanya diungkapkan oleh pengarang secara implisit. Oleh sebab 

itu, tidak jarang karya-karya sastra yang besar selalu mengejutkan dan 

menghebohkan, dalam arti penyelesaian ceritanya tak terduga. Untuk menentukan 

amanat dalam sebuah karya sastra, terlebih dahulu kita harus mampu 

mengidentifikasi tema karya sastra tersebut, sebab amanat atau pesan itu sendiri 

merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang pengarang dalam memecahkan 

persoalan-persoalan yang terkandung di dalam sebuah tema.     

    Berdasarkan paparan di atas, dapat dikemukakan bahwa pengertian cerita 

pendek menunjuk pada pengertian cerita yang: a) bersifat fiktif atau khayali dan yang 

berbentuk prosa;  b) isinya singkat padat;  c) memiliki satu kesan yang kuat;  d) 

berpusat pada satu konflik pokok;  e) memiliki tautan budaya dengan tempat tumbuh-

kembangnya karya sastra bentuk cerpen itu sendiri. Sementara itu, pengertian 

apresiasi cerita pendek tentu saja mencakup konsep mengenal atau mengerti, 

menyenangi atau menikmati, menghargai atau mengagumi, menginterpretasi atau 

memberi makna, dan dapat menilai atau memberi nilai terhadap karya sastra yang 

berupa cerita pendek. 
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Kata mengenal berarti mengetahui objek. Orang yang mengenal cerita pendek 

tentunya dapat menyebutkan apa yang dimaksud dengan cerita pendek, jenis, unsur-

unsur, fakta-fakta di dalamnya, dan dapat mengungkap ciri-ciri yang berbeda dari 

karya sastra yang lain. Kata mengerti  atau memahami  berarti mengetahui sesuatu 

dari berbagai aspek atau dapat menangkap sesuatu berupa kualitas abstrak. 

Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi 

daripada mengingat atau hafalan serta pengenalan. Seseorang dikatakan memahami 

cerita pendek apabila orang itu mampu membedakan, menjelaskan fakta, menjelaskan 

hubungan antarkonsep, dan lain-lain yang sifatnya lebih dari sekadar mengingat. 

Kemampuan pemahaman itu ditunjukkan antara lain berupa kemampuan menangkap 

isi cerita, meringkas atau membuat sinopsis cerita, dan sebagainya (Burhan 

Nurgiyantoro, 1988: 302). 

Kata menyenangi  atau  menikmati  cerita pendek berarti menunjukkan rasa 

senang atau nikmat terhadap cerita pendek. Tindakan menyenangi atau menikmati 

cerita pendek itu menempatkan cerita pendek pada tempat yang tinggi atau tempat 

yang diinginkan, yang dapat menimbulkan rasa tertarik terhadapnya. Indikasi adanya 

rasa senang atau nikmat terhadap cerita pendek adalah adanya keinginan yang kuat 

untuk menonton atau mendengarkan sajian karya seni pembacaan cerita pendek, atau 

membaca secara langsung karya sastra bentuk cerita pendek. 

Kata menghargai  atau mengagumi  cerita pendek berarti memberi 

penghargaan atau tumbuh rasa kagum terhadap aspek-aspek yang terdapat dalam 

cerita pendek. Tindakan menghargai atau mengagumi cerita pendek di antaranya 
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dapat mengidentifikasi manfaat, nilai-nilai luhur atau kebaikan, mengungkapkan 

kesan positif, mengagumi hal-hal yang menarik baik secara utuh maupun bagian demi 

bagian.          

Kata menginterpretasi  atau  memberi makna  cerita pendek adalah 

menafsirkan atau menjelaskan arti yang muncul dari proses penghayatan cerita 

pendek. Tindakan menginterpretasi cerita pendek mencakup kegiatan menafsirakan 

unsur yang tersirat dan tersurat, memberi tafsiran tertentu mengenai suatu pernyataan, 

mengaitkan antara realitas fisik dengan konsep yang dapat memberi arti dari realitas 

tersebut, mengaitkan realitas karya sastra dengan sesuatu makna atau arti yang tepat 

bagi realitas dunia yang sebenarnya bagi si penafsir, serta dapat menafsirkan 

bagaimana dan untuk apa suatu fakta itu dalam cerita pendek. 

Kata memberi nilai  atau  menilai  cerita pendek berarti memberikan kualitas 

atau pengakuan tertentu kepada cerita pendek dengan maksud dapat menentukan 

seberapa jauh cerita pendek memenuhi tolok ukur yang telah ditetapkan. Menilai 

berarti melakukan perbandingan terhadap sesuatu dengan menggunakan kriteria. 

Kemampuan mengapresiasi karya sastra seseorang, sebagaimana kemampuan 

pencapaian belajar yang lainnya, dapat diukur. Pengukuran dapat dilakukan dengan 

metode tes.  Nurgiyantoro mengungkapkan  terdapat empat tingkatan tes apresiasi 

cerita pendek, yaitu mulai dari tingkatan yang sederhana hingga tingkatan yang 

kompleks. Keempat tingkatan tersebut ialah:  a)  tingkat informasi, berkaitan dengan 

hal-hal pokok yang berkenaan dengan data-data atau fakta-fakta dalam cerita;  b) 

tingkat konsep, berkaitan dengan persepsi tentang bagaimana data-data atau fakta-
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fakta serta unsur-unsur cerita itu diorganisasikan; c) tingkat perspektif berkaitan 

dengan pandangan mahasiswa atau pembaca sehubungan dengan unsur-unsur cerita 

yang dibacanya, d) tingkat apresiasi, berkaitan dengan permasalahan pemakaian 

bahasa atau unsur lingustik yang dipandang dari aspek keefektifan dalam  

pengukapan cerita itu (Burhan Nurgiyantoro, 1988: 308-313).   

Dari paparan yang mengungkapkan konsep  kemampuan, apresiasi, sastra, 

cerita pendek, dan apresiasi cerita pendek di atas dapatlah dikatakan bahwa 

kemampuan apresiasi cerita pendek adalah kesanggupan seseorang untuk mengenal, 

menghargai, atau mengagumi, menginterpretasi  atau memberi makna, mengerti atau 

memahami, menyenangi atau menikmati, dan memberi penilaian terhadap karya 

sastra bentuk cerita pendek. Penilaian tersebut bisa dilihat dari unsur intrinsik (unsur 

dalam) sebuah karya sastra atau juga bisa dilihat dari unsur ekstrinsik (unsur luar) 

karya sastra. Kedua unsur tersebut dalam apresiasi sastra tidak dapat dipisahkan. 

Mengacu pada bebarapa konsep atau teori yang telah dikemukakan  maka 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan apresiasi cerita pendek  dapat diartikan sebagai 

hasil belajar yang diperoleh pembelajar setelah dia mengikuti proses belajar tentang 

cerita pendek yang: a) bersifat fiktif atau khayali dan yang berbentuk prosa;  b) isinya 

singkat padat;  c) memiliki satu kesan yang kuat;  d) berpusat pada satu konflik 

pokok;  e) memiliki tautan budaya dengan tempat tumbuh-kembangnya karya sastra 

bentuk cerpen itu sendiri dengan  mencakup konsep mengenal atau mengerti, 

menyenangi atau menikmati, menghargai atau mengagumi, menginterpretasi atau 

memberi makna, dan dapat menilai  terhadap karya sastra bentuk cerita pendek. 
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2. Penguasaan Bahasa Figuratif 

Subbab ini secara berturut-turut akan mengulas bahasan tentang : (1) 

pengertian penguasaan, (2) hakikat bahasa figuratif, (3) macam-macam bahasa 

figuratif, dan (4) cara pengukuran penguasaan bahasa figuratif. 

 
a. Pengertian Penguasaan 

Definisi  penguasaan menurut Phenix yang dikutip oleh Munardi  dalam 

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/072006/01/99forumguru.htm  adalah 

kesanggupan  setiap  siswa  untuk  mentrasformasi  makna-makna  esensial  dari 

pembelajaran.  Makna-makna  itu  meliputi:  (1)  simbolik  (berbahasa,  membaca,  

dan  berhitung);  (2)  empirik (fisika  dan  biologi);  (3)  estetik  (apresiasi  musik  dan  

seni);  (4)  sinoetik  (pengetahuan  tentang  kehidupan);  (5)  etik  (moral);  dan  (6)  

sinoptik  (agama,  sejarah  dan  filsafat).  

Finch dan Crunkilton  dalam  Mulyasa (2006: 38)  menempatkan  penguasan  

bagian  dari  kompetensi  (competence). Kompetensi  diartikan  sebagai  penguasaan  

suatu  tugas,  keterampilan,  sikap,  dan  apresiasi  yang  diperlukan  untuk  

menunjang  keberhasilan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kompetensi  mencakup  

tugas,  keterampilan,  sikap,  dan  apresiasi   yang  harus  dimiliki oleh peserta  didik  

untuk  dapat  melaksanakan  tugas-tugas  (kesanggupan) dalam  pembelajaran.   

Bloom  dalam  Mulyasa  (2006:  41)  menyatakan  bahwa  “sebagian  besar  

peserta  didik  dapat  menguasai  apa  yang  diajarkan  kepadanya,  dan  tugas  

pembelajaran  adalah  mengkondisikan  lingkungan  belajar  yang  memungkinkan  
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peserta  didik  menguasai  bahan  pembelajaran  yang  diberikan.”   Ditambahkan  

oleh  Hall  dalam  Mulyasa  (2006:  41)  bahwa  setiap  peserta  didik  dapat  

mencapai  tujuan  pembelajaran  secara  optimal,  jika  diberi  waktu  yang   cukup.  

Perbedaan  pandai  dan  kurang  pandai  hanya  terletak  pada  masalah  waktu  yang  

relatif  dibutuhkan  oleh  peserta  didik. 

Dalam  konteks  lain  penguasaan  diartikan  sebagai  kemampuan  seseorang  

dalam  menggunakan  atau  memanfaatkan  sesuatu  hal.  Dan penguasaan  bahasa  

figuratif  dapat  diartikan  sebagai kemampuan  seseorang dalam  mengungkapkan  

pikiran  melalui  bahasa   berdasarkan: 

1) diksi, yaitu  pilihan  kata yang  tepat  dan  sesuai  dalam  konteks-konteks  

tertentu;   

2) nada  yang  terkandung  dalam  wacana,  yaitu  sugesti  yang  dipancarkan  

oleh  rangkaian  kata-kata  untuk  menciptaan  suasana  senang  dan  damai;   

3) struktur  kalimat,  yaitu  tempat  sebuah  unsur  kalimat yang  dipentingkan  

dalam  kalimat  tersebut;  dan   

4) langsung  tidaknya  makna  yang  menjadi  acuan.   

 
b. Hakikat Bahasa Figuratif 

Ketidaklangsungan  makna  yang  menjadi  acuan  disebut  sebagai  figure of 

speech,  yaitu  suatu  penyimpangan  bahasa  secara  evaluatif  atau  secara  emotif  

dari  bahasa  biasa, entah dalam (1)  ejaan, (2)  pembentukan  kata, (3)  konstruksi  
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(kalimat,  klausa,  frasa),  atau  (4)  aplikasi  sebuah  istilah,  untuk  memperoleh  

efek. 

Frost  dalam  http://www.frostfriends.org/figurative.html menyatakan 

bahwa bahasa  figuratif  atau  majas  merupakan  suatu  cara  seseorang  

menyampaikan  sesuatu  dengan  kiasan. Sejalan dengan hal itu,  Easier  dalam  

http://www.42explore.com/figlang.htm mengatakan  bahwa  bahasa  figuratif  

adalah  gambaran  penulis  atau  pembicara  dalam menguraikan  sesuatu  melalui  

perbandingan  yang  tidak  biasa,  supaya  menarik  perhatian,  dan  membuat  sesuatu  

itu  menjadi  lebih  jelas.  Teknik  ini  digunakan  dengan  bahasa  kiasan  yang  

menarik.   

Kemudian  Harder    masih  dalam  http://www.42explore.com/figlang.htm 

memberi batasan  bahwa  bahasa  figuratif  bukanlah  bahasa  sebenarnya.  Bahasa  

figuratif  selalu  menampilkan  imajinatif  baru  yang  menarik.  Bahasa  figuratif  

membandingkan  sesuatu  yang  sama  dengan  dua  hal  yang  berbeda,  sehingga  

bahasa  itu  sangat  menarik,  unik,  dan  menakjubkan.  

Istilah  figuratif   sudah  dikenal  dan  telah  dipergunakan  oleh  novelis  

Romawi  Cicero  dan  Suetonius  dengan  istilah  figura  yang  diartikan  ‘bayangan,  

gambar,  sindiran,  kiasan’  (Henry  Guntur  Tarigan,  1986: 5).  Dan  secara  leksikal  

bahasa  figuratif  dapat  diartikan  sebagai  bahasa  yang  bersifat  kiasan  atau  bahasa  

yang  bersifat  lambang.  Atau  bahasa  figuratif  adalah  bahasa  yang  

‘melambangkan’ cara  khas  dalam  menyatakan  pikiran  dan  perasaan  dalam  

bentuk  tulisan  atau  lisan.   

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxix 

Perrine   dalam  http://caping.wordpress.com menyebut  bahasa  majas  atau  

kiasan  dengan istilah  bahasa  figuratif.  Bahasa  figuratif  (majas)  dipandang  

efektif  karena  (a)  mampu  menghasilkan  kesenangan  imajinatif;  (b)  membuat  

imaji  abstrak  menjadi  konkret,  dan  membuat  lebih  nikmat  dibaca;  (c)  

mengintensifkan  perasaan  dan  sikap;  (d)  mengkonsentrasikan   makna  dari  tema  

yang  luas  dan  ragam  dengan  bahasa  yang  singkat. 

Lux, dkk. dalam http://caping.wordpress.com  menyatakan  dalam  bahasa  

fuguratif  terjadi  paralelisme  makna.  Penyair  menggunakan  suatu  citra  ketika  

menyampaikan  sebuah  gagasan.  Parelelisme  terbentuk  tatkala  sebuah  citra  

memparalelkan  gagasan  pada  suatu  makna.  Kata  yang  dipilih  dan  

dikombinasikan  serta  membentuk  sebuah  citra  menghasilkan  sebuah  gaya  

bahasa  tradisional  atau  modern. 

Pradopo  (2000: 61-62)  berpendapat  bahwa  bahasa  figuartif  biasa  dipakai  

pengarang  untuk  menagkap  sesuatu  maksud  dengan  cara  tidak  langsung.  

Dengan  bahasa  kiasan  (figurative  language)  menjadi  karya  sastra  lebih  menarik,  

lebih  segar,  lebih  hidup,  dan  terutama  dapat  menimbulkan  kejelasan  gambaran  

angan  imajinasi  pembaca. 

Abrams  (1981: 96)  menyatakan  bahwa  baha-sa  figuratif  adalah                

bagian  dari  gaya  bahasa  yang  berbentuk  retorika.  Retorika  terbagi  atas  bahasa  

figuratif  (figurative  language)  dan  pencitraan  (imagery). Dan  bahasa  figuratif  itu  

sendiri  pun  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu:  (1)  figure  of  thought  atau  tropes,  

yaitu  penggunaan  unsur  kebahasaan  yang  menyimpang  dari  makna  yang  
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harafiah  (literal  meaning) atau  pengungkapan  dengan  cara  kias--sebut  saja  

pemajasan;  dan  (2)  figure  of  speech,  rhetorical  figures,  atau                               

schemes,  yaitu   menunjuk  pada  masalah  pengurutan  kata,  masalah  permainan  

struktur—sebut  saja  penyiasatan  struktur. 

Pernyataan  di  atas  identik  dengan  pernyataan  Aminuddin  (1995: 227-228)  

yang  menyatakan  bahwa  kajian  retorik  memilah  bahasa  figuratif  (figurative  

language)  menjadi  2  jenis:  (1)  figure  of  thought,  yaitu  bahasa  figuratif   yang  

terkait  dengan  cara  pengolahan  dan  pembayangan  gagasan;  (2)  retorika  figure,  

yaitu  bahasa  figuratif  yang  terkait  dengan  cara  penataan  dan  pengurutan  kata-

kata  dalam  konstruksi  kalimat.  Istilah  bahasa  kias  dalam  pembahasan  ini  

merujuk  pada  bahasa  figuratif  yang  terkait  dengan  cara pengolahan  dan  

penataan  gagasan  secara  tradisional.   

Sejalan  dengan pernyataan di atas,  Gorys Keraf  (2006:  129-145)    mem-

bedaan  gaya  bahasa  berdasarkan  langsung  tidaknya  makna  ke  dalam  gaya  

bahasa  retoris  dan  gaya  bahasa  kiasan.  Gaya  bahasa  retoris  adalah  gaya  bahasa  

yang  maknanya  harus  diartikan  menurut  nilai  lahirnya  (literal  meaning). Bahasa  

yang  dipergunakan  adalah  bahasa  yang  mengandung  unsur  kelangsungan  

maknanya.  Sedangkan  gaya  bahasa  kiasan  adalah  gaya  bahasa  yang  maknanya  

tidak  dapat  ditafsirkan  sesuai  dengan  makna  kata-kata  yang  membentuknya.  

Untuk  itu,  orang  harus  mencari  makna  di  luar  rangkaian  kata  dan  kalimat  itu. 

Lebih  jauh  Burhan Nurgiyantoro  (1995: 298-300)  menyatakan  bahwa  

ungkapan  bahasa  kias  jumlahnya  relatif  banyak,  namun  hanya  beberapa  saja  
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yang  kemunculannya  dalam  karya  sastra relatif  tinggi. Bentuk-bentuk  pemajasan  

yang banyak dipergunakan pengarang adalah bentuk perbandingan  atau persamaan,  

yaitu  membandingkan  sesuatu  dengan  sesuatu  yang  lain  melalui  ciri-ciri  

kesamaan  antara  keduanya.  Bentuk  perbandingan  tersebut  antara  lain  bentuk  

simile,  metafora,  dan  personofikasi.  Dan  gaya  pemajasan  lain  yang  sering  

ditemui  dalam  berbagai  karya  sastra  adalah  metonemia,  sinekdoke,  hiperbola,  

dan  paradoks. 

Pernyataan  Burhan Nurgiyantoro  tersebut  di  atas  identik  dengan  jenis  

gaya  majas  dalam  http://caping.wordpress.com  yang  secara  umum  terdiri  dari: 

metafora (kiasan langsung), perbandingan (kiasan tidak langsung), personifikasi,  

hiperbola  (overstatement),  sinekdoke,  dan  ironi.  Bahkan  Frost  dalam  

http://www.frostfriends.org/figurative.html  menambahkan  bahasa  figuratif  ada  

duabelas,  yaitu:  metafora (kiasan  langsung),  perbandingan  (simile)  personifikasi,  

hiperbola  (overstatement),  sinekdoke,  ironi,  simbolik,  apostrof,  alegori-parabel-

fabel,  metonemia,  paradoks,  dan  litotes. 

c. Macam-macam Bahasa Figuratif 

Dari  berbagai  pernyataan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  bahasa  

figuratif  yang  sering  dipakai  dalam  karya  sastra  di antaranya  adalah: 

1) Metafora  (Metaphor) 

Metafora adalah  majas  yang  hendak  mengkiaskan  sesuatu  secara  langsung.  

Dalam  contoh  klasik  terungkap  lewat  lintah  darat,  kambing  hitam, dan  

sebagainya. 
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2) Perbandingan  (Simile) 

Simile adalah majas yang mengkiaskan sesuatu secara tidak  langsung.  Yang 

dikiaskan ada  bersama  pengiasnya  dan disambungkan  oleh  kata  penghubung  

seperti  laksana,  bagaikan,  bagai,  atau  bak.  Contoh  klasik  misalnya:  matanya  

bagai  bintang  timur,  larinya  bagai  anak  panah. 

3) Personifikasi  (Personification) 

Personifikasi adalah  majas  yang mengiaskan  peristiwa  alam  dengan  

pengalaman  manusia. Berbagai  peristiwa  alam  yang  merupakan  benda  mati  

dikiaskan  menjadi  barang  hidup:  karena  setelah  dipersonifikasikan,  peristiwa  itu  

jadi  tak  ubahnya  orang  yang  mengalami  suatu  peristiwa  manusiawi.  Pembaca  

mengenalinya  karena  kiasan  sifat  human  yang  ditampilkan.  Contoh  klasik  

misalnya:  Lokomotif  kereta  api  menjerit-jerit  sepanjang  lereng  gunung  

memecah  kesepian. 

4) Hiperbola  (Overstatement) 

Hiperbola adalah  majas  yang  mengkiaskan  sesuatu   secara  berlebih-

lebihan.  Majas  ini  menggunakan  perbandingan  dalam  melebih-lebihkan  

kiasannya.  Tujuannya  menarik  atensi  pembaca  agar  lebih  seksama  

memperhatikan  hal  yang  diungkapkan. Hiperbola tradisional, ada dalam ungkapan: 

bekerja membanting  tulang,  menunggu  seribu  tahun  lagi.  

5) Sinekdoke  (Synecdoche) 

a)  Pars  pro  toto 

 Pars  pro  toto adalah majas yang menyebutkan  “sebagian”  untuk  maksud   
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“keseluruhan.”  Contoh:  seminggu  ini  aku  tak  pernah  melihat  batang  hidungnya. 

b) Totem  pro  parte 

Totem  pro  parte adalah majas  menyebutkan  “keseluruhan”  untuk  maksud  

“sebagian.”  Contoh:    rakyat  Indonesia  berhasil  merebut  kemerdekaan. 

6. Ioni  (Irony) 

Ironi adalah  kiasan  yang  mengkonotasikan  makna  sebaliknya,  dan  

dipergunakan  untuk  memberi  sindiran.  Pada  tahap  tertentu  majas  ini  berubah  

menjadi  sinisme  dan  sarkasme,  yaitu  sindiran  yang  disajikan  secara  keras dan  

kasar  tanpa  menggunakan  upaya  penyiratan  melalui  pembalikan  makna.  Bentuk  

kiasan  ini  seperti:  jalannya  cepat  sampai-sampai  aku  tertidur  menunggunya,  

memang  kamulah  gembongnya,  mulutmu  harimaumu. 

7.  Simbolik  (Symbol) 

Simbolik adalah kiasan  yang  melukiskan  sesuatu  dengan  menggunakan  

simbol  atau  lambang  untuk  menyatakan  maksud.  Frost  mencontohkan  bendera  

sebagai  lambang   dari  suatu  negara. 

8. Apostrof  (Apostrophe) 

Apostrof adalah  kiasan  yang  mengalihkan  amanat  dari  yang  hadir  kepada  

sesuatu  yang  tidak  hadir,  sehingga  ia  tampak  tidak  berbicara  dengan  yang   

hadir.  Satu  contoh:  Hai  kamu  semua  yang  telah  menumpahkan  darahmu  untuk  

tanah  air  tercinta  ini  berilah  agar  kami  dapat  mengenyam  keadilan  dan  

kemerdekaan  seperti  yang  pernah  kamu  perjuangkan. 
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9. Alegori, Parabel,  Fabel 

a)  Alegori  (Allegory) 

 Alegori adalah  suatu  cerita  singkat  yang  mengandung  kiasan.  Makna  

kiasan  ini  harus  ditarik  dari  bawah  ke  permukaan  ceritanya.  Dalam  alegori,  

nama-nama  pelakunya  bersifat  abstrak,  serta  tujuannya  selalu  jelas  tersurat. 

b) Parabel  (parabola) 

Parabel adalah  suatu  kisah  singkat  dengan  tokoh-tokoh  biasanya  manusia,  

yang  selalu  mengandung  tema  moral.  Istilah  parabel dipakai  untuk  menyebut  

cerita-cerita  (berkaitan  dengan  Kitab  Suci)  yang  bersifat  alegoris,  untuk  

menyampaikan  suatu  kebenaran  moral  atau  kebenaran  spiritual.   

Misalnya:  cerita  Adam  dan  Hawa,  Maryam  dan  Harun. 

c) Fabel 

Fabel adalah  metafora  berbentuk  cerita  mengenai  dunia  binatang,  di  

mana  binatang-binatang  bahkan  makhluk-makhluk  yang  tidak  bernyawa  

bertindak  seolah-olah  seperti  manusia.  Tujuannya  sama  seperti  parabel, yaitu  

menyampaikan  ajaran  moral  atau  budi  pekerti. 

Contoh:  kancil  dan  buaya,  kancil  dan  harimau,  kancil  dan  petani. 

10.  Metonemia  (Metonymy) 

Metonemia adalah  kiasan dengan  ungkapan  berupa  penggunaan  nama  

untuk  benda  lain  yang  menjadi  merek,  ciri  khas,  atau  atribut.  Bentuk  

metonemia  ini  seperti  contoh: naik  kijang,  membaca  S.T.  Alisyahbana,  

mendeklamasikan  Chairil.. 
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11. Paradoks  (Paradox) 

Paradoks adalah  kiasan  yang  mempertentangkan  fakta-fakta  yang  nyata  

dan  ada,  atau  dengan  kata  lain,  pengungkapan  dengan  menyatakan  dua   hal  

yang  seolah-olah  bertentangan,  namun  sebenarnya  keduanya  benar. 

Contoh:  Ia  mati  kelaparan  ditengah-tengah  kekayaannya  yang  berlimpah. 

12. Litotes  (Understatement) 

. Litotes  adalah kiasan  yang  dipakai  untuk  menyatakan  sesuatu  dengan  

tujuan  merendahkan  diri.  Sesuatu  yang  dinyatakan  itu  kurang  dari  keadaan  

sebenarnya.  Atau  suatu  pikiran  dinyatakan  dengan  menyangkal  lawan  katanya.  

Contoh-contoh  yang  sering  dipakai  seperti:  silakan  mampir  ke  gubuk  saya,  

terimalah  bantuan  yang  tak  seberapa  ini,  saya  tidak  akan  merasa    bila  

mendapat  warisal  miliaran  rupiah  itu. 

Dalam  http://en.wikipedia.org/wiki/Litera_and_figurative-language  

tersurat  bahwa  secara  tradisional  untuk  menganalisis  bahasa  diungkapkan  dalam  

dua  kelas  bahasa,  yaitu  bahasa  literal  dan  bahasa  figuratif.  Bahasa  figuratif  

disebut  juga  dengan  majas  (figure  of  speech). Dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Majas tersurat  bahwa  majas  adalah  pemanfaatan  

kekayaan  bahasa,  pemakaian  ragam  tertentu  untuk  memperoleh  efek-efek  

tertentu,  keseluruhan  ciri  bahasa   sekelompok  penulis sastra dan cara khas dalam 

menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara  lisan  maupun  tertulis.   

Aminuddin  (1995:  227-228)  mencontohkan  pada  bahasa  kias  “aku  ini  

binatang  jalang”  terdapat  dua  hal  yang  diperbandingkan:  ‘aku’  dan  ‘binatang 
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jalang.’  Pada  perbandingan  tersebut  dapat  ditemukan  adanya  kesamaan  ciri  

semantis  antara  aku  dan  binatang  jalang.  Pada  perbandingan  ciri  semantis  yang  

umum  aku  memiliki  ciri  semantis  sebagai  makhluk  demikian  juga  binatang.  

Aku  mempunyai  ciri  semantis  bernyawa,  begitu  juga  binatang.  Pada  sisi  lain  

perbandingan  itu  juga  merujuk  pada  ciri  semantis  yang khusus  dengan  yang  

khusus.  Ditentukan  demikian  karena  aku  sebagai  makhluk  berkesadaran  sebagai  

ciri  khusus  manusia  diperbandingkan  dengan  binatang  yang  secara   khusus  

diberi  ciri  jalang.  Penentuan  hubungan  ciri  semantis  seperti  di  atas  tentu  

diawali  pembuahan  persepsi  tertentu  menyangkut  objek  yang  diacu  oleh  kata-

katanya.  

Dari  uraian-uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  penguasaan  bahasa  

figuratif  adalah  kesanggupan  seseorang menggunakan  bahasa  yang  

‘melambangkan’ cara  khas  penulis  dalam menguraikan  sesuatu  melalui  

perbandingan  yang  tidak  biasa,  supaya  menarik  perhatian.    

                                                 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 
Gambar 1. Ragam Bahasa Figuratif 

 

1. Lambang Warna 
2. Lambang Benda 
3. Lambang Bunyi 
4. Lambang Suasana 

1. Metafora 
2. Perbandingan 
3. Personifikasi 
4. Hiperbola 
5. Sinekdoce 
6. Ironi 

Pelambangan 

Kiasan  
(Gaya Bahasa) 

Bahasa 
Figuratif 
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d. Cara Pengukuran Penguasaan Bahasa Figuratif 

 Dalam konteks penelitian penelitiini, penguasaan bahasa figuratif siswa 

diukur dengan memberikan tes berbentuk pilihan berganda dengan empat pilihan 

jawaban. Jawaban benar dinilai satu, salah dinilai nol. Jika jumlah pernyataan atau 

butir soal ada 40 butir, maka skor tertinggi 40. Hal-hal yang ditanyakan dalam soal 

tes sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Indikator tersebut merupakan  

lingkup materi yang diujikan, sebagaimana teori yang telah dipaparkan bahwa bahasa 

figuratif terdiri dari dua hal pokok, yaitu (1) pelambangan, dan (2) kiasan atau gaya 

bahasa. Pelambangan sendiri meliputi empat hal, yaitu  lambang  (a) warna, (b) 

lbenda, (c) bunyi, (d) suasana. Semnetara itu, kiasan (gaya bahasa) terdiri dari (a) 

metafora, (b) perbandingan, (c) personifikasi, (d) hiperbola, (e) sinekdoce, (f) ironi. 

 
3.  Minat Membaca Cerita Pendek 

Subbab ini secara berturut-turut akan mengulas bahasan tentang: (1) 

pengertian minat, (2) pengertian membaca, (3) pengaruh minat membaca 

terhadap kegiatan membaca, (4) aspek- aspek minat membaca cerita pendek, (5) . 

faktor – faktor yang mempengaruhi minat membaca, dan (6) indikator minat 

membaca cerita pendek 

 
a. Pengertian Minat 

Istilah minat dapat diartikan bermacam-macam oleh para pakar psikologi. 

Bernard (1982: 203) menyebutnya sebagai dorongan yang ada di antara individu dan 
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objek-objek, situasi, orang atau kegiatan. Minat merupakan perasaan senang yang 

mewarnai setiap individu yang ditimbulkan oleh situasi orang ke arah mana energi 

mental atau fisik tertuju.  

Sementara itu, Bingham (1989: 21)  menjelaskan bahwa minat adalah 

kecenderungan untuk ikut serta aktif dalam pengalaman-pengalaman dan memelihara 

pengalaman tersebut. Minat (interest) dapat dikatakan lawan dari keengganan 

(aversion) yang dirumuskan sebagai kecenderungan untuk menjauhi terjadinya 

pengalaman tentang objek-objek.  

Minat  dalam  eksiklopedia  Indonesia  IV  (1983: 2252)  diartikan  sebagai 

kecenderungan  bertingkah  laku  yang  terarah  terhadap  objek  kegiatan  atau  

pengalaman  tertentu.  Abu Ahmadi  (2003: 151)  memberi  batasan  minat  sebagai  

sikap  jiwa  orang  seorang  termasuk  ketiga  fungsi  jiwanya  (kognisi,  konasi,  

emosi),  yang  tertuju  pada  sesuatu,  dan  dalam  hubungan  itu  unsur perasaan  yang  

terkuat.   

Minat (interest) dan keengganan (aversion) sifatnya dinamik. Pada satu saat 

mungkin minat lebih kuat daripada keengganan, disebabkan individu yang 

bersangkutan memusatkan perhatian kepada salah satu objek sehingga tidak ada 

kesempatan untuk memperhatikan objek lain (Bingham,1989: 21). 

Kholid A. Harras   dan  Lilis  Sulistianingsih  (1998: 33) memberi  makna  

minat sebagai hal yang dapat mendorong atau  menggerakkan  hati  seseorang  

melakukan  suatu  perbuatan  dengan  penuh  senang  hati  dan  suka  rela.  Orang  

yang  dalam  dirinya  telah  memiliki  minat  yang  tinggi  dalam  suatu  hal,  maka  ia  
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akan  dengan  suka  rela  mengerjakan  hal  yang  diminatinya  tersebut,  walaupun  

dirinya  harus  melakukan  pengorbanan,  baik  secara  materi  maupun  nonmateri.  

Minat  menurut  The  Liang  Gie  (1994:  28)  berarti  sibuk,  tertarik  atau  

terlibat  sepenuhnya  dengan  sesuatu  kegiatan  karena  menyadari  pentingnya  

kegiatan  itu.  Jadi  minat  adalah  keterlibatan  seseorang  dengan  segenap  kesadaran  

secara  penuh,  dan  perhatian  disertai  perasaan  senang  karena  menyadari  

pentingnya  suatu  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan.  Kemudian  dalam  

http://www.geocities.com/jipsumbar/lap_ar_07.html dijelaskan  pula  bahwa  

minat  merupakan  variabel  penting  yang  berpengaruh  terhadap  tercapainya 

prestasi  atau  cita-cita  yang  diharapkan. 

Minat menurut Crow & Crow (1993: 153) adalah kekuatan pendorong yang 

menyebabkan seseorang memberikan perhatian terhadap orang lain, sesuatu atau 

aktivitas tertentu. Minat selalu disadari dan muncul sejak awal kehidupan serta 

berkembang atas pengaruh-pengaruh dari luar dirinya dan dari dalam dirinya sendiri. 

Oleh karena itu minat berubah karena pengalaman dan baru stabil setelah dewasa. 

Sejalan dengan pandangan Crow & Crow, Thorndike dan Hagen (1981: 317) 

mengemukakan minat sebagai kecenderungan untuk mencari dan berpartisipasi dalam 

kegiatan-kegiatan tertentu. Minat merupakan salah satu kepribadian, yaitu terdiri dari 

karakter, adjustmen, temperamen.  

Pendapat tentang minat yang lebih lengkap dikemukakan oleh Chaplin (2000: 

246) yang merumuskan minat dalam tiga buah rumusan, yaitu pertama, sebagai suatu 

sikap yang menetap yang mengikat perhatian individu ke arah objek-objek tertentu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxx 

secara selektif. Kedua, perasaan yang berarti bagi individu terhadap kegiatan, 

pekerjaan sambilan atau objek-objek yang dihadapi oleh setiap individu, dan ketiga, 

kesiapan individu yang mengatur atau mengendalikan perilaku dalam arah tertentu 

atau ke arah tujuan tertentu. 

Minat merupakan gejala psikis yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu atau memberikan perhatian yang penuh terhadap objek tertentu sehingga 

pekerjaan yang dilakukannya bisa membuat orang tersebut menjadi senang dan orang 

tersebut akan melakukannya secara terus menerus. Hal ini sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh Winkel (1996: 30-31) bahwa minat adalah kecenderungan yang 

menetap dalam diri seseorang untuk tertarik pada bagian atau hal tertentu dan merasa 

senang berkecimpung dalam bidang tertentu. Selanjutnya dijelaskan oleh Traw (1993: 

105), bahwa minat sangat erat hubungannya dengan perasaan individu, objek, 

aktivitas, dan situasi. Minat dapat menunjuk pada keasyikan mental dalam mengamati 

objek atau situasi tertentu. 

Selain pengertian minat yang telah diuraikan di atas, minat menurut 

pengertiannya yang paling mendasar adalah tertarik, atau terlibat sepenuhnya dengan 

suatu kegiatan, karena menyadari begitu pentingnya kegiatan tersebut untuk memberi 

arti dalam kehidupannya. Sehubungan dengan masalah minat, Good dan Brophy 

(1990: 408), mengartikan minat sebagai keingintahuan siswa untuk membangun 

secara terus menerus melebihi waktu yang telah ditentukan dalam belajar. Hal ini 

berarti bahwa minat seseorang selalu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tertentu di 

sekitarnya. Jelasnya apabila seseorang memiliki minat terhadap sesuatu hal, ia akan 
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merasa tertarik untuk melakukan berbagai kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan 

hal tersebut. Dengan demikian terlihat jelas bahwa minat merupakan salah satu gejala 

psikis yang bisa membuat seseorang untuk menetapkan pilihannya dalam melakukan 

suatu kegiatan, sebab minat dapat menjadi daya pendorong atau motivasi bagi 

seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Sementara itu, Hurlock (1981: 420) menambahkan bahwa jika seseorang 

berminat pada satu objek atau peristiwa tertentu, ia tidak akan dapat dihalangi, ia 

akan berusaha untuk melakukan atau mendapatkan objek yang diminatinya, sehingga 

tidak mungkin objek tersebut dapat ditinggalkannya, karena suatu objek yang 

menyenangkan perasaan seseorang dapat menimbulkan minatnya terhadap objek 

tersebut. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Entwistle (1983: 82) 

bahwa minat juga merupakan motif yang menunjuk ke arah perhatian seseorang 

terhadap objek yang menarik.  Minat yang timbul dari kebutuhan anak-anak akan 

menjadikan faktor pendorong bagi anak-anak dalam melakukan usahanya. Anak-anak 

tidak perlu mendapat dorongan dari luar apabila pekerjaan yang dilakukannya cukup 

menarik minatnya. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Slameto (1995: 57) menyatakan bahwa minat 

adalah suatu kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang    

beberapa   kegiatan. Kegiatan  yang diminati akan diperhatikan terus-menerus dan 

apabila dilakukan akan disertai dengan rasa senang. 

Conny Semiawan (1982: 48) mengemukakan pengertian minat adalah suatu 

keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek 
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tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan kepadanya (satisfiers). Minat 

dapat menimbulkan sikap yang merupakan suatu kesiapan berbuat bila ada stimulus 

khusus sesuai dengan keadaan tersebut. 

 
b. Pengertian Membaca 

Membaca  ialah  proses  pengolahan  bacaan  secara  kritis,  kreatif  yang  

dilakukan  dengan  tujuan  memperoleh  pemahaman  yang  bersifat  menyeluruh  

tentang  bacaan  itu,  dan  penilaian  terhadap  keadaan,  nilai,  fungsi,  dan  dampak  

bacaan  itu  (Depdikbud,  1985: 11).  Diperkuat  dengan  pernyataan  Finochiaro  dan  

Bonomo  dalam  Depdiknas (2002: 3) menyatakan  bahwa  membaca  adalah  proses  

memetik  serta  memahami  arti/  makna  yang  terkandung  dalam  bahasa  tulis  

(reading  is  bringing  meaning  to  and  getting  meaning  from  printed  or  written  

material).   

Suharianto  (1989: 154)  mengartikan  membaca  sebagai  suatu  usaha  

memahami  dan  merasakan  apa   yang  dinyatakan  penulis  dalam  wacana  yang  

ditulisnya  tersebut.  Dan  menurut  Soedarsono  (1999: 4)  membaca  yaitu  aktivitas  

yang  kompleks  dengan  mengerahkan  sejumlah  besar  tindakan  yang  terpisah-

pisah.  Meliputi:  orang  harus  menggunakan  pengertian  dan  khayalan,  mengamati  

dan  mengingat-ingat. 

Hodgson  dalam  Henry Guntur Tarigan  (1991: 7),  mengemukakan  bahwa  

membaca  ialah  suatu  proses  yang  dilakukan  serta  digunakan  oleh  pembaca  

untuk  memperoleh  pesan  yang  disampaikan  penulis  melalui  media  kata-kata/  
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bahasa  tulis.  Harjasujana  dalam  Kholid A. Harras   dan  Lilis  Sulistianingsih   

(1998: 23)  mengartikan  membaca  sebagai  suatu  kegiatan  komunikasi  interaktif  

yang  memberikan  kesempatan  kepada  pembaca  dan penulis untuk membawa  larat  

belakang,  dan  hasrat  masing-masing.   

Kholid A. Harras   dan  Lilis  Sulistianingsih  (1998: 26), memberi  makna 

membaca  merupakan  perseptual,  proses  perkembangan,  dan  proses  

perkembangan keterampilan  berbahasa. Selaras dengan  pernyataan  ini, Thorndike  

dalam  Depdiknas (2002: 4)  mengemukakan  bahwa  belajar membaca  merupakan  

proses  belajar  berpikir dan bernalar (reading  as  thingking  or reading  as  a  

reasoning).   

Anderson  dalam  Henry Guntur Tarigan (1991: 7) mendefinisikan membaca  

merupakan  proses  kegiatan  mencocokkan  huruf  atau  melafalkan  lambang  bahasa  

tulis  (reading  is  a  recording  and  decoding  process).   Senada  dengan  pendapat  

tersebut,  Burhan Nurgiyantoro  (2001:  246)  memberi  batasan   bahwa  membaca  

merupakan  aktivitas  mental  memahami  apa  yang  dituturkan  pihak  lain  melalui  

sarana  tulisan.  Dalam  kegiatan  membaca  diperlukan  pengetahuan  tentang  sistem  

penulisan,  khususnya  yang  menyangkut  huruf  dan  ejaan.  Pada  hakikatnya  huruf  

dan  atau  tulisan  hanyalah  lambang  bunyi  bahasa  tertentu.  Oleh  karena  itu,  

dalam  kegiatan  membaca  kita  harus  mengenali  bahwa  lambang  tulis  tertentu  itu  

mewakili  (melambangkan  atau  menyarankan)  bunyi  tertentu  yang  mengandung  

makna  yang  tertentu  pula.   
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Dari  beragamnya  definisi  membaca  seperti  tersebut  di  atas,  menandakan  

masih  bersilang  pendapat  para  pakar  memberi  definisi  membaca  yang  benar-

benar  akurat.  Meskipun  demikian,  menurut  Willian  dalam  Kholid A. Harras   dan  

Lilis Sulistianingsih  (1998: 37)  ada  satu  hal  yang  disepakati  oleh  seluruh  pakar  

ihwal  membaca,  yaitu  unsur  yang  harus  ada  dalam setiap kegiatan membaca  

yaitu  ‘pemahaman’  atau  understanding. 

Minat  membaca  menurut  Suyatmi  dan   Yant  Mujiyanto  (1986: 36) adalah  

hasrat  yang  besar  disertai  rasa  cinta  untuk  melakukan  aktivitas  membaca  

karena  adanya  motivasi  dan  tendens  tertentu.  Minat  membaca  adalah  modal  

dasar  bagi  kegiatan  membaca, agar  kegiatan  membaca  dilakukan secara mantap,  

terprogram  dan  sungguh-sungguh.    

Lebih  jauh  lagi  dapat  dijelaskan  bahwa  minat  merupakan  kekuatan,  

pendorong  yang  memaksa  seseorang  untuk  menaruh  perhatian  pada  orang  lain 

atau  aktivitas   tertentu.  Hal  ini  menandakan  bahwa  jika  seseorang  memiliki  

minat  membaca,  maka  ia  akan  senantiasa  berusaha  untuk  mendapatkan  

informasi  secara  lengkap,  berusaha  menyesuaikan  diri  dengan  kegiatan-kegiatan  

membaca,  bahkan  berusaha  untuk  senantiasa  melakukan  aktivitas  membaca  

secara  teratur.  Dengan  demikian  minat  membaca  mengandung  arti  suatu  

kemauan  atau  keinginan  yang  keras  dalam  diri  seseorang  untuk  selalu  

melakukan   aktivitas  membaca. sebagai  salah  satu  kebutuhan  pokok  dan  bagian  

hidup  kita. 
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c. Pengaruh Minat Membaca terhadap Kegiatan Membaca 

Bila dikaitkan dengan kegiatan membaca, minat memegang peranan yang 

sangat penting. Orang yang mempunyai minat baca yang tinggi akan memberikan 

perhatian yang besar terhadap kegiatan membaca. Minat baca mempunyai makna 

yang mengikat seseorang pada kegiatan membaca, dan orang tersebut menyadari 

bahwa kegiatan membaca sangat berharga bagi dirinya, sehingga ia selalu melakukan 

kegiatan membaca untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan membaca yang 

dilakukan tidak menjadi suatu beban bagi dirinya. Kegiatan membaca akan dilakukan 

dengan penuh rasa suka, senang sehingga pekerjaan tersebut merupakan suatu 

kegemaran. 

Minat merupakan salah satu faktor yang cukup penting yang dapat 

mempengaruhi kemampuan membaca. Tidjan (1977: 56) menyatakan bahwa 

ketiadaan minat membaca dapat menimbulkan ketidakmampuan dalam menafsirkan 

bacaan. Begitu pula ketidakmampuan dalam menafsirkan bacaan dapat menimbulkan 

ketiadaan minat baca. Berdasarkan pendapat tersebut, jelas bahwa minat dan 

kemampuan membaca mempunyai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi 

dalam kegiatan belajar-mengajar. 

Yus Rusyana (1982: 53) mengungkapkan bahwa minat memiliki kedudukan 

yang sangat penting dalam kegiatan baca-tulis, sebab kegiatan baca-tulis berusaha 

untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kita mempunyai hubungan dengan 

berkepentingan dengan apa yang dibaca dan ditulis. Kegiatan baca-tulis terutama 
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berusaha untuk menumbuhkan minat budaya, yaitu minat yang luas dan mendalam 

terhadap nilai bacaan dan tulisan serta kesadaran akan kemafaatannya bagi 

kehidupan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa minat merupakan dasar untuk melakukan 

sesuatu kegiatan. Agar seseorang dapat melakukan kegiatan membaca, maka harus 

dilandasi oleh minat baca yang baik. Sehubungan dengan masalah minat baca, 

Sumadi Suryabrata (1985: 229-230) menjelaskan bahwa minat baca sangat erat 

hubungannya dengan kebutuhan; misalnya seseorang membutuhkan informasi, maka 

dia akan berhubungan dengan bahan bacaan seperti buku-buku teks, surat kabar, 

majalah, karya sastra, dan sebagainya. Hal ini berarti bahwa membaca merupakan 

objek pilihannya dan ia akan memberikan perhatian yang kemudian mendorong dia 

untuk melakukan perbuatan membaca.   

Termotivasinya seseorang untuk membaca dapat dilihat dari dua alur, yaitu 

yang pertama adalah untuk memperoleh informasi, dan yang kedua adalah untuk 

hiburan. Kedua komponen tersebut bertumpang tindih dan bekerjasama, tetapi 

agaknya salah satu dari kedua motif tersebut lebih dominan. Hal ini lebih dipertegas 

oleh Wahadaniah (1997: 16) yang menyatakan bahwa minat baca adalah keinginan 

yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Dengan kata lain, minat 

baca adalah suatu keinginan yang menyebabkan individu berhubungan secara aktif 

dengan bacaan-bacaan yang menarik minatnya. 

Mengenai hal ini  Franz dan Meier (1986: 8) menjelaskan secara lengkap 

tentang minat baca seseorang dengan merincinya menurut tiga rangsangan dasar, 

yaitu: 
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Pertama, minat membaca adalah keinginan untuk menangkap dan menghayati 

apa yang dijumpai di dalam bacaan tersebut. Kedua, adalah berasal dari hasrat untuk 

mengatasi atau setidaknya melonggarkan keterikatan manusia. Hal ini berarti 

kegiatan membaca dengan motif ini hanyalah dilakukan untuk mengisi waktu, 

melupakan sesuatu, menghibur atau melipur, dan mengganti sesuatu dalam 

kehidupan. Ketiga, minat baca yaitu mencari keteraturan dan bentuk, mencari apa arti 

dan makna kehidupan manusia. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, jelaslah bahwa minat seseorang terhadap 

kegiatan membaca akan tumbuh dan berkembang bila ada faktor tertentu yang 

mendorongnya, terutama faktor yang muncul dari dalam diri orang tersebut; misalnya 

untuk apa ia melakukannya atau apa manfaat membaca itu bagi dirinya. Minat baca 

ini pun tentunya didorong oleh adanya motivasi yang tinggi. Tumbuhnya minat baca 

diawali dengan adanya motivasi. Itulah sebabnya motivasi dan minat selalu 

dipertautkan. Motivasi berfungsi sebagai pendorong atau motor penggerak penentu 

arah atau tujuan, dan penentu terlaksananya suatu kegiatan. 

Faktor lain yang mempengaruhi minat seseorang dalam kegiatan membaca 

dapat ditentukan oleh materi dan juga ilustrasi yang terdapat dalam bacaan tersebut. 

Jika materi bacaan tersebut disenangi atau disukai seseorang, atau ilustrasi yang 

dibuat dalam buku tersebut dapat menyentuh perasaan si pembaca, maka ia akan 

membaca buku tersebut dengan baik dan penuh perhatian. Dia akan membaca buku 

tersebut secara sungguh-sungguh halaman demi halaman tanpa sedikit pun yang 

terlewat; sedangkan bila materi bacaan tersebut tidak sesuai dengan minat seseorang, 
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apalagi ilustrasi bacaan dalam buku tersebut sangat tidak menarik,  ia tidak akan 

berusaha untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, malahan ia akan berusaha 

untuk menghindarinya. Dengan kata lain, minat baca seseorang juga dapat 

dipengaruhi oleh materi yang terdapat dalam bahan bacaan, sekaligus juga ilustrasi 

yang menarik serta sesuai dengan alur bacaan, sehingga si pembaca dengan sukarela 

dapat meluangkan waktunya untuk membaca buku. 

 
d. Aspek- aspek Minat Membaca Cerita Pendek 

 Berikut ini diketengahkan beberapa aspek minat membaca cerita pendek. 

Mengacu pada beberapa teori atau konsep yang diterangkan oleh para pakar, 

minat membaca cerita pendek memiliki beberapa aspek, yakni: 

1) Kesadaran 

Perbuatan atau kegiatan membaca cerpen akan berhasil apabila seseorang 

menyadari akan kebutuhannya. Kesadaran untuk membaca cerpen itu akan 

mengantarkan anak untuk mencari dan bertindak untuk memperoleh hasil yang 

maksimal,sehingga anak akan memperoleh kepuasan dalam pemenuhan 

kebutuhannya. Kepuasan ini akan selalu diulang- ulangnya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Witherrington yang diterjemahkan oleh Buchori (1984: 135)  bahwa :  

minat adalah kesadaran seseorang , bahwa suatu objek, seseorang, suatu soal atau 

suatu situasi mengandung sangkut paut dengan dirinya”. Sejalan dengan 

ini,dilaporkan bahwa umumnya aktivitas-aktivitas membaca yang dilaksanakan 

sedikit banyak telah memberi kesadaran membaca kepada 
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masyarakat…(http://www.ids.org.my/publications/ResearchPaper/ReportUnd

ertaken/Socialdevelopment/P..., 1/10/2004). Jadi, karena merasa ada sesuatu 

yang kurang dari dirinya, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, maka dengan 

kesadaran yang tinggi anak akan berusaha untuk membaca. Kondisi seperti ini 

lama kelamaan menjadi kebiasaan yang mantap pada diri anak. Tanpa disadarinya 

dalam diri anak akan terbentuk minat baca pula, yang akan memacu anak untuk 

meningkatkan kemampuan membacanya. 

2) Kemauan 

Kartono (1980:83) berpendapat bahwa “kemauan anak adalah dorongan 

kehendak yang terarah pada tujuan- tujuan hidup tertentu, yang dikendalikan oleh 

pertimbangan- pertimbangan akal budi”. 

Aktivitas yang disadari ini akan berpengaruh pada sikap dan tingkah laku 

se-seorang. Kemauan yang merupakan aktivitas sadar itu akan menumbuhkan 

rang-sangan kuat untuk berusaha melakukan perintah internalnya berdasarkan  

pertim-bangan- pertimbangan yang masuk akal agar terpenuhi kebutuhan dalam 

dirinya . Sebagai seorang anak yang masih dalam proses belajar, kemauan- 

kemauan ini harus selalu ditimbulkan karena aktivitas yang dilaksanakan 

berdasarkan perintah internalnya akan membuahkan hasil yang lebih baik, dan 

lebih mendalam. Kemauan- kemauan yang selalu dipupuk secara terus-menerus 

akan membentuk suatu sikap yang positif pada diri anak. Kemauan anak 

mempunyai hubungan yang erat dengan minatnya. Minat yang telah dimiliki anak 

menjadi penyebab anak mempunyai aktivitas, usaha yang keras agar arah dan 
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tujuan akan tercapai. Dengan kemauan, anak dapat mengembangkan dirinya 

sendiri dan mempunyai sikap untuk berinisiatif sendiri untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan dengan hasil yang memuaskan. 

3) Perhatian 

Menurut Witherington (1984:131) “perhatian adalah aktivitas yang vital 

dalam pendidikan”. Sebab pada saat anak berkonsentrasi, aktivitas jiwa secara 

maksimal bekerja. Anak akan berusaha mengenal dan memahami objek yang 

diperhatikan dengan sebaik- baiknya. Perhatian yang timbul dari dalam diri anak 

akan menghasilkan proses membaca yang lebih baik dari pada perhatian yang 

ditimbulkan akibat rangsangan dari luar. Apabila dalam diri anak sudah ada 

minat, perhatian yang dilakukan oleh anak merupakan perhatian yang spontan 

keluar dari dalam diri anak sendiri. Hal ini akan lebih menguntungkan proses 

membaca anak, sesuai dengan pendapat  Walgito (1996: 69) bahwa “ prhatian ini 

erat hubungannya dengan minat individu, bila individu telah mempunyai minat 

terhadap sesuatu, terhadap objek itu biasanya timbul perhatian yang spontan 

secara otomatis” . 

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa minat dan perhatian ada kaitannya 

yang saling mendukung dan saling mengisi sebagai modal penting dalam aktivitas 

membaca anak. 

4) Perasaan Senang 
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Winkel (1986:90) berpendapat bahwa minat adalah “kecenderungan yang 

menetap dalam subjek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan 

rasa senang berkecimpung dalam bidang   itu”. 

Menurut pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa minat 

merupakan motor penggerak psikis di mana minat menimbulkan rasa senang. 

Dalam hal ini rasa senang merupakan sikap positif bagi aktivitas membaca. 

Perasaan merupakan aktivitas psikis yang tidak boleh diabaikan karena perasaan 

dalam diri anak akan berpengaruh pada aktivitas membacanya. Perasaan itu akan 

menentukan sikap anak dalam menanggapi objek yang dihadapinya. Perasan 

senang, puas atau gembira akan membentuk sikap yang positif, sedangkan 

perasaan takut, sedih, benci dan sebagainya akan menimbulkan sikap yang 

negatif. Sikap positif ini dapat diperkuat dengan alasan yang rasional,sehingga 

anak mempunyai motivasi yang lebih kuat untuk selalu berada pada jalur yang 

mengarah pada pencapaian tujuan. Dengan merasa senang, motivasi yang lebih 

kuat untuk selalu berada pada jalur yang mengarah pada pencapaian tujuan. 

Dengan merasa senang, motivasi intrinsik dapat berkembang. Anak mempunyai 

gairah dan semangat untuk membaca,sehingga aktivitas membaca yang dilakukan 

anak akan berjalan dengan lancar dan berhasil dengan memuaskan. Dari 

penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa minat yang dimiliki anak 

merupakan modal yang tidak dapat diabaikan dalam kegiatan membaca. Minat 

merupakan aktivitas yang penuh dengan kesadaran, kemauan dan perhatian serta 

kesadaran, yang merupakan perpaduan antara satu  dengan yang lain, di mana ada 
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keterkaitan yang tidak terpisahkan. Memang minat merupakan faktor non 

intelektual yang mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan membaca 

anak. Minat inilah yang merupakan salah satu penyebab adanya perbedaan- 

perbedaan pada tingkat kemampuan anak. Minat yang besar akan mencapai 

kemampuan membaca yang memuaskan dan sebaliknya membaca tanpa minat 

akan menghasilkan prestasi yang rendah dan mengecewakan. 

 
e. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Minat Membaca 

Menurut Dawson dan Bamman (1960:165) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi minat baca, yaitu : 

1) Faktor Psikologis 

Minat baca akan meningkat jika kebutuhan dasar anak ( rasa aman, status 

dan kedudukan tertentu, kepuasan efektif dan kebebasan ) lewat bahan- bahan 

bacaan       ( topik, isi, pokok persoalan, tingkat kesulitan dan cara penyajian) 

terpenuhi sesuai dengan kenyataan individunya dan tingkat perkembangannya. 

2) Faktor Sosiologis 

Terdapat beberapa faktor sosiologis yang dapat mempengaruhi minat 

membaca seseorang. Faktor-faktor tersebut meliputi: (a) minat baca dipengaruhi 

oleh kondisi atau status sosial, ekonomi keluarga masing – masing anak. Hal ini 

akan mempengaruhi tersedianya sarana buku bacaan di dalam lingkungan 

keluarga. (b) Minat baca dipengaruhi kebiasaan dan kesenangan membaca di 

kalangan anggota keluarga . 
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3) Faktor Kurikuler 

Yang termasuk dalam faktor kurikuler dalam memepnegaruhi minat 

membaca seseorang  meliputi: (a) terjadinya sarana perpustakaan sekolah yang 

relatif lengkap dan sempurna juga merupakan faktor pendorong minat baca anak; 

(b) pelaksanaan pelajaran membaca secara intensif dan ekstensif merupakan 

kegiatan kurikuler yang sangat mendorong dalam pembinaan, pengembangan dan 

peningkatan minat baca anak; (c) kegiatan belajar mengajar yang memberi 

kesempatan pada anak untuk bertukar pengalaman, diskusi dan sumbang saran 

serta saling mempengaruhi dalam hal pemilihan bahan bacaan dapat juga sebagai 

pendorong minat baca. 

4) Faktor Pendidik 

Faktor pendidik yang berupa kemampuan mengelola kegiatan dan interaksi 

belajar, khususnya dalam program pengajaran membaca, kejelian guru dalam 

memperhatikan selera dan minat baca anak akan mendorong pembinaan, 

pengembangan dan peningkatan minat baca. 

5) Faktor Jenis Kelamin 

Faktor jenis kelamin secara psikologis juga dapat mendorong minat baca 

anak. 

Mengacu pada uraian di atas, secara umum faktor – faktor  yang mem-

pengaruhi minat membaca dapat dibagi menjadi dua : (a) faktor internal yaitu 

faktor psikologis dan faktor jenis kelamin; dan (b) faktor eksternal yaitu faktor 

sosiologis, kurikuler dan faktor pendidik. 
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Di samping beberapa faktor di atas, ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi sekaligus juga dapat mengembangkan minat baca, terutama terhadap 

jenis buku yang dibacanya. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah faktor 

pekerjaan, sosial ekonomi, bakat, pengalaman, kepribadian, dan pengaruh 

lingkungan. Kesemua faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, 

walaupun kadar pengaruhnya tidak akan sama. 

Jenis pekerjaan akan dapat mewarnai jenis bahan bacaan yang diminati. 

Orang-orang yang berkecimpung dalam bidang teknik sudah barang tentu akan 

meminati dan lebih menyukai bahan bacaan yang berkaitan dengan bidang 

pekerjaannya. Begitu juga perbedaan jenis kelamin, bakat, pengalaman, dan tingkat 

sosial ekonomi akan turut pula mewarnai minat baca seseorang.  

Dari beberapa teori tentang minat di atas, dapat disimpulkan bahwa minat 

merupakan gejala psikis seseorang yang membuat dia memiliki perhatian, 

menggunakan waktu yang efektif untuk memenuhi kegemaran membaca sehingga 

menimbulkan rasa senang terhadap suatu objek atau suatu kegiatan membaca. 

Dengan kata lain, minat merupakan suatu pilihan kesenangan untuk melakukan atau 

membuat suatu objek atau kegiatan dalam kehidupannya, dan ia lebih cenderung 

untuk berusaha lebih aktif dengan objek tersebut. Adanya minat terhadap suatu hal 

dapat ditandai dengan adanya rasa senang atau rasa suka, dan karena minat itu pula 

yang bersangkutan akan menggunakan apa saja yang dimilikinya untuk melibatkan 

diri dalam kegiatan yang berhubungan dengan apa yang diminatinya. 
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Minat termasuk salah satu unsur dari kontinum afektif. Pengukuran terhadap 

minat menggunakan prinsip “Approach and avoidance tendency” seperti halnya 

apresiasi (Wardani, 1991: 7). Minat adalah kecenderungan yang agak menetap di 

mana seseorang merasa tertarik akan sesuatu objek tertentu dan senang melakukan 

kegiatan yang ebrhubungan dengan objek itu sehingga menganggap bahwa objek itu 

bernilai dalam kehidupannya (Winkel, 1996: 30). Bloom menyatakan bahwa minat 

yang tinggi kepada suatu objek dapat mengakibatkan seseorang tergila-gila kepada 

objek yang diminati itu (1970: 24). Yang dimaksud objek dalam hal ini adalah cerita 

pendek. Orang yang berminat kepada cerita pendek akan merasa memandang cerita 

pendek itu memiliki nilai. Jika minatnya kepada cerita pendek itu begitu besar, orang 

akan tergila-gila kepada cerita pendek. 

 
f. Indikator Minat Membaca Cerpen 

Minat memiliki indikator  yang meliputi: (1)  Adanya  kesadaran  bahwa  

membaca  suatu  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi;  (2)  Kemauan/  keinginan,  yaitu  

dorongan  kehendak  yang  terarah  pada  tujuan-tujuan  hidup  tertentu  yang  

dikendalikan  oleh  pertimbangan  akal  budi;  (3)  Perhatian,  yaitu  aktivitas  yang  

vital  dalam  pendidikan, (4)  Perasaan  yang  merupakan  sikap  dalam  aktivitas  

membaca  cerita  pendek (Witherington,  1984: 131)  

Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa minat membaca cerpen dapat 

dilihat melalui tiga aspek, yakni: (1) situasi dan kondisi membaca siswa, (2) jumlah 
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buku, fasilitas membaca, pemanfaatan waktu senggang, dan (3) variasi jenis bacaan 

(Utami Munandar, 1982: 59). 

Aspek pertama, yaitu situasi dan kondisi siswa termasuk di dalamnya 

diindikatori oleh: (a) situasi dan kondisi membaca siswa sendiri bagaimana, (b) 

semangat membaca siswa, dan (c) daya tahan membaca siswa; sedangkan pada aspek 

kedua, yaitu jumlah buku, fasilitas membaca, pemanfaatan waktu senggang, di 

dalamnya dapat diperhatikan: (a) jumlah buku yang dimiliki, dibeli, dan dibaca siswa, 

(b) fasilitas membaca di rumah, dan (c) penggunaan waktu senggang untuk membaca. 

Sementara itu, aspek ketiga, yaitu variasi jenis bacaan, termasuk di dalamnya bisa 

diamati masalah: (a) buku bacaan yang dimiliki siswa, (b) ketepatan memilih buku 

bacaan, (c) minat terhadap jenis buku bacaan , dan (d) sumber bacaan di rumah. 

Young (1987: 320) menyatakan bahwa adanya minat pada diri seseorang 

ditandai oleh adanya aktivitas yang dilakukan terus-menerus dan tetap pada sesuatu 

hal bukan karena dorongan dari luar namun karena dirinya sendiri merasa 

berkepentingan. Dengan minat, seseorang melakukan aktivitas dengan perasaan 

senang; aktivitas itu dilakukan terus-menerus dan senantiasa dipertahankan. Minat 

sering kali juga ditandai oleh tendensi yang bersifat dinamis dari seseorang untuk 

mencari suatu objek atau berusaha menegrjakan aktivitas tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa minat membaca cerita 

pendek adalah adanya perhatian yang tinggi terhadap bacaan cerpen, yang 

ditunjukkan dengan penggunaan waktu yang efektif untuk memenuhi kegemaran 

dalam membaca cerpen sehingga dapat menimbulkan perasaan senang tanpa ada 
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suruhan atau paksaan. Selain itu, seseorang tidak akan merasa terganggu perhatiannya 

terhadap pengaruh luar jika ia sedang melakukan kegiatan membaca cerpen.   

 
B.  Penelitian yang Relevan 

Dalam bagian ini akan dikemukakan beberapa hasil penelitian yang 

mempunyai relevansi dengan penelitian ini.  

Tesis Sumadiyono  (2002)  yang  berjudul  “Hubungan  antara  Kebiasaan  

Membaca  dan  Pemahaman  Terhadap  Sastra  dengan  Kemampuan  Mengapresiasi  

Cerpen Siswa  Kelas  III  SLTP  Negeri  1  Karangdowo”,  dengan  hasil   kebiasaan  

membaca  dan  pemahaman  terhadap  sastra  memberikan  sumbangan  yang  berarti  

dalam  kemampuan  mengapresiasi  cerpen.  Kontribusi  yang  diberikan  dalam  

penelitian  ini  dinyatakan  sekitar  84,08%.  Sisanya,  sekitar  15,92%  ditentukan  

oleh  variable  lain.  Penelitian  ini  memiliki  persamaan  dengan  penelitian  yang  

dilakukan  oleh  peneliti,  persamaan  tersebut  terletak  pada  variabel   terikat  (Y)  

yang  sedang  diteliti,  yaitu  “Kemampuan  Mengapresiasi  Cerpen.”  Persamaannya  

terletak  pada  (1)  desain  penelitian;  (2)  aspek  yang  dinilai  pada variabel 

kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek;  (3)  teknik  pengambilan  sampel,  yaitu  

menggunakan  teknik  proporsional  random  sampling;  dan  (4)  persentase  

banyaknya  sampel  yang  diambil.  Sedangkan  perbedaannya  terletak  pada  

populasi  penelitian 

Bambang  Subiyanto  (2002)  dalam  tesis  yang  berjudul  “Hubungan  antara  

Kemampuan  Membaca  Pemahaman  dan  Sikap  terhadap  Sastra  dengan  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xcviii 

Kemampuan  Mengapresiasi  Cerita  Pendek    Siswa  SLTP  Negeri  2  Gondangrejo  

Karanganyar”,  dengan  hasil  kemampuan  membaca  pemahaman  dan  sikap  

terhadap  sastra secara bersama-sama memberikan sumbangan  pada  kemampuan  

mengapresiasi  cerita  pendek.  Kontribusi  yang  diberikan  dalam  penelitian  ini  

dinyatakan  sekitar  34,1%.  Sedang  65,9%  merupakan  sumbangan  variabel  lain  

yang  tidak  termasuk  dalam  penelitian. Penelitian  ini  mempunyai  persamaan  

dengan  penelitian  yang  sedang  dilakukan  oleh  peneliti,  persamaan  tersebut  

terletak  pada  variabel  terikat   (Y)  yang  diteliti,  yaitu  variabel  “Kemampuan  

Mengapresiasi  Cerita  Pendek.” Persamaan-persamaan  lain  terdapat  pada  desain  

penelitian  dan  aspek  yang  dinilai  pada variabel kemampuan  mengapresiasi  cerita  

pendek.  Sedangkan  perbedaannya  terletak  pada  persentase  banyaknya  sampel  

yang  diambil  dan  teknik  pengambilan  sampel  yang  menggunakan  random  

sampling. 

 

C.  Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian beberapa teori yang telah dipaparkan di atas, dapat 

disusun kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut: 

 
1. Hubungan antara Penguasaan Bahasa Figuratif dan Kemampuan 

Mengapresiasi  Cerita  Pendek 

Salah  satu  faktor  kebahasaan  yang  mempengaruhi  kemampuan  

mengapresiasi  karya  cerita  pendek  adalah  penguasaan  bahasa  figuratif  siswa.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xcix

Penguasaan  bahasa  figuratif  siswa  adalah  kesanggupan  atau  kemampuan  siswa  

mentrasformasi  bahasa  yang  ‘melambangkan’ cara  khas  penulis  atau  pembicara  

dalam menguraikan  sesuatu  melalui  perbandingan  yang  tidak  biasa,  supaya  

menarik  perhatian,  dan  membuat  sesuatu  itu  menjadi  lebih  jelas  dalam  bentuk  

tulisan  atau  lisan.  Dalam  hal  ini,  penguasaan  bahasa  figuratif  mempunyai  

pengaruh  yang  sangat  besar  dalam  menentukan  berhasil  tidaknya  siswa  dalam  

mengapresiasi  cerita  pendek.  Melalui  penguasaan  bahasa  figuratif,  diharapkan  

ada  kesanggupan  dan  kemampuan  siswa  membuat  konstruksi  (kalimat,  klausa, 

frasa) yang mampu mengintensifkan perasaan dan sikap ke dalam bahasa figuratif  

yang  dapat  dipahami  orang  lain  dengan  tepat.   

Dengan  demikian,  siswa  yang  mempunyai  penguasaan  bahasa  figuratif  

yang  baik, diduga  akan  mempunyai  penguasaan  dan  kemampuan  mengapresiasi  

cerita  pendek  dengan baik pula. Sebaliknya,siswa yang  penguasaan  bahasa  

figuratif  kurang  baik, dimungkinkan  penguasaan  dan  kemampuan  mengapresiasi  

karya  cerita  pendek  akan  kurang  baik. 

Dari  uraian  di  atas  dapat  ditegaskan  bahwa  antara  penguasaan  bahasa  

figuratif  dengan  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek mempunyai  hubungan  

yang  signifikan,  yaitu  siswa  yang  mempunyai  penguasaan  bahasa  figuratif   

dengan  baik,  maka  ia  akan  memiliki  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek  

dengan  baik  pula.  Begitu  sebaliknya,  penguasaan  bahasa  figuratif   siswa  yang  

kurang  baik,  melahirkan  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek  siswa  yang  

kurang  baik  pula. 
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2.  Hubungan antara Minat Membaca Cerita Pendek dan Kemampuan 

Mengapresiasi  Cerita  Pendek 

Minat membaca cerita pendek merupakan salah satu faktor nonkebahasaan  

yang  mempengaruhi  kemampuan  mengapresiasi  cerita pendek oleh  siswa.  Minat  

membaca cerita pendek merupakan hasrat yang besar dengan kesadaran,  kemauan,  

perhatian, dan  perasaan  disertai  rasa  cinta  untuk  melakukan  aktivitas  membaca  

cerita  pendek   oleh  siswa  karena  adanya  motivasi  dan  tendensi  yang  ingin  

didapat  dari  aktivitas  tersebut  dengan  tujuan  memperoleh  pemahaman  yang  

bersifat  menyeluruh  tentang  bacaan  cerita  pendek  yang  telah  dibaca.  

Minat  membaca  yang  terbentuk  dalam  diri  siswa  akan  bertendensi terhadap  

sifat-sifat  pada  diri  siswa  baik  yang  positif  atau  pun  sifat  yang  negatif.  Maka,  

minat  membaca  siswa  terhadap  karya  cerita pendek akan mempengaruhi  

kemampuan   siswa   dalam   mengapresiasi   cerita  pendek. 

Dengan   demikian,  siswa  yang  mempunyai  minat  membaca  yang  positif  

terhadap  karya  cerita  pendek  ada  kecenderungan  akan  mempunyai  kemampuan  

mengapresiasi  cerita  pendek  yang  positif  pula. Begitu  sebaliknya,  siswa  yang  

mempunyai  minat  membaca  yang  negatif  akan  cenderung mempunyai  

kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek  yang  negatif. 

Dari  uraian  di  atas  dapat  ditegaskan  bahwa  antara  minat  membaca  cerita  

pendek  dengan  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek mempunyai  hubungan  

yang  signifikan,  yaitu  siswa  yang  mempunyai  minat  membaca  cerita  pendek  
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positif,  maka  ia  akan  memiliki  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek  dengan  

positif  pula.  Begitu  sebaliknya,  minat  membaca  cerita  pendek  siswa  yang  

kurang  baik  (negatif),  melahirkan  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek  

siswa  yang  kurang  baik  (negatif)  pula. 

 
3.  Hubungan antara Penguasaan  Bahasa  Figuratif  dan  Minat Membaca 

Cerita Pendek  Secara  Bersama-sama  dengan  Kemampuan  Mengapresiasi  

Cerita  Pendek 

Kemampuan  mengapresiasi cerita pendek  pada  dasarnya dipengaruhi  oleh  

faktor  kebahasaan  dan  faktor  nonkebahasaan.  Faktor  kebahasaan  dalam  

penelitian  ini  dibatasi  pada  penguasaan  bahasa  figuratif  dan  untuk  faktor  

nonkebahasaan  dibatasi  pada  minat  membaca  cerita  pendek.  Kedua  faktor  

tersebut  mempunyai  pengaruh  yang  besar  dan  saling  melengkapi.  Dari  uraian  

yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  dapat  diketahui  pengaruh  penguasaan  bahasa  

figuratif  dan  minat  membaca  cerita  pendek  untuk  meningkatkan  kemampuan  

siswa  dalam  mengapresiasi  cerita  pendek. 

Dengan  demikian,  jika  siswa  mempunyai  penguasaan  bahasa  figuratif  yang  

sangat  baik  dan  minat  membaca cerita pendek  yang  cenderung  positif,  diduga  

kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek  oleh  siswa  akan  sangat  baik  dan  

berkorelasi  positif  pula,  demikian  sebaliknya,  apabila  siswa  mempunyai  

penguasaan  bahasa  figuratif  yang  kurang  baik  dan  minat  membaca cerita pendek  
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yang  cenderung  negatif,  diduga  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek  oleh  

siswa  akan  kurang  baik  dan  berkorelasi  negatif  pula. 

Secara skematis, kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, dapat 

ditampilkan dalam gambar berikut. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2. Alur Berpikir Hubungan Antarvariabel Penelitian Korelasi 

Keterangan: 

1a. Penguasaan bahasa figuratif siswa tinggi, diduga kemampuan mengapresiasi cerpennya 
juga tinggi. 

1b. Penguasaan bahasa figuratif siswa rendah, diduga kemampuan mengapresiasi cerpennya 
juga rendah. 

 
2a. Minat membaca cerpen siswa positif/tinggi, diduga kemampuan mengapresiasi cerpennya   
       juga tinggi. 
2b. Minat membaca cerpen siswa negatif/rendah, diduga kemampuan mengapresiasi cer-

pennya juga rendah. 
 
3a. Penguasaan bahasa figuratif dan minat membaca cerpen siswa tinggi, diduga kemampuan  
      mengapresiasi cerpennya juga tinggi. 

Penguasaan 

Bahasa 

Figuratif Naik Turun 

Kemampuan 
Mengapresiasi 

Cerpen 

Tinggi 
Rendah 

Minat Membaca 
Cerpen 

Tinggi Rendah 
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3b. Penguasaan bahasa figuratif dan minat membaca cerpen siswa rendah, diduga 
kemampuan mengapresiasi cerpennya juga rendah. 

 
 
 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan penyusunan kerangka berpikir sebagaimana yang 

telah dikemukakan di atas,  hipotesis penelitian ini diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Ada  hubungan  positif antara penguasaan  bahasa   figuratif   dan  kemampuan  

mengapresiasi  cerita  pendek. 

2. Ada hubungan positif antara minat membaca cerita  pendek dan  kemampuan  

mengapresiasi  cerita  pendek. 

3. Ada  hubungan  positif  antara penguasaan  bahasa   figuratif  dan  minta 

membaca cerita  pendek secara bersama-sama  dengan  kemampuan  

mengapresiasi  cerita  pendek.  
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BAB  III 

 
METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A.  Tempat  dan  Waktu  Penelitian 

Penelitian  ini  rencana dilaksanakan  di  SMP  Negeri  1  Wonogiri  pada  

siswa  kelas  VIII selama enam bulan mulai Januari 2009 sampai dengan Juni 2009. 

Adapun  rincian kegiatan  penelitian selama waktu enam bulan tersebut terlihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1.  Jadwal  Kegiatan  Penelitian 

Tahun  2009  
No 

 
Jenis  Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Juni 

1 Penyusunan  Proposal  Penelitian x      

2 Pengkajian dan Penyusunan Teori  x     

3 Penyusunan  Instrumen  x     

4 Uji Coba dan Analisis Hasil Uji Coba   x    

5 Pengumpulan  Data  Penelitian   x x   

6 Pengolahan  dan  Analisis  Data    x x  

7 Penyusunan  Laporan  Penelitian     x x 

 

B. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam pengumpulan data  

(Suharsimi Arikunto, 1995: 172). Sejalan dengan pendapat di atas, Winarno 

Surakhmad (1994:131) mengatakan bahwa metode merupakan cara utama yang 
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dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji rangkaian 

hipotesis, dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu. Dengan demikian, 

metode penelitian pada hakikatnya adalah cara yang dipakai dalam pengumpulan data 

untuk mencapai suatu tujuan.  

 Sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan, 
metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode survai melalui studi korelasional, sebab 
melalui jenis penelitian korelasional ini dapat dipakai 
untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu 
faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau 
lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi 
(Sumadi Suryabrata, 1993: 26). 
 

2. Desain Penelitian 

 Desain penelitian yang menggambarkan hubungan antarvariabel ini dapat 

dilukiskan pada gambar berikut: 

 

                               X1 
                                                                                              
                                                                                                                 Y 
                                     
                               X2 
 

 
Gambar 3. Desain Penelitian Korelasional 

Keterangan: 
X1 : penguasaan bahasa figuratif (variabel bebas pertama) 
X2  : minat membaca cerita pendek (variabel bebas kedua) 

1 

2 

3 
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Y    : kemampuan mengapresiasi cerita pendek (variabel terikat) 
1     : hubungan penguasaan bahasa figuratif dengan kemampuan mengapresiasi  
              cerita pendek 
2      : hubungan minat membaca cerita pendek dengan kemampuan mengapresiasi  
              cerita pendek 
3    : hubungan antara penguasaan bahasa figuratif dan minat membaca cerita  
              pendek secara bersama-sama dengan kemampuan mengapresiasi cerita  
              pendek 
 
 

C.  Populasi,  Sampel,  dan  Teknik  Penarikan  Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Wonogiri. Penetapan  siswa kelas VIII sebagai populasi penelitian ini dengan 

pertimbangan bahwa siswa kelas VIII telah memiliki bekal penguasaan bahasa 

figuratif, minat membaca cerpen, dan kemampuan mengapresiasi cerpen. 

Pertimbangan lain, jika diambil siswa kelas VII, mereka baru dalam taraf penyesuaian 

memasuki sekolah lanjutan  dari sekolah dasar, sedangkan untuk siswa kelas IX  

dipersiapkan untuk memasuki ujian akhir sehingga bila mereka dipilih sebagai objek 

penelitian  akan menganggu proses belajar mengajar mereka. 

 
2. Sampel Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Sampel yang diambil haruslah representatif dan benar-benar mewakili 
sifat populasi. Berkaitan dengan itu, Ary, et al. (1982: 198) berpendapat bahwa 

besar sampel dalam penelitian adalah dengan menggunakan sampel yang 
sebesar mungkin. Semakin besar sampel yang digunakan akan mempunyai 
kemungkinan lebih banyak untuk menjadi contoh yang representatif bagi 
populasi, data lebih akurat dan lebih tepat. Lebih lanjut Ary menyatakan 

bahwa penelitian deskriptif biasanya menggunakan sampel yang lebih besar. 
Kadang-kadang dianjurkan untuk mengambil 10 sampai 20 persen dari 

populasi yang dapat dijangkau. Dengan memperhatikan beberapa hal, besar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cvii 

sampel penelitian ini ditetapkan 80 siswa yang diambil dengan teknik simple 
random sampling. 

 
D. Definisi  Operasional Variabel 

 
1. Kemampuan  Mengapresiasi  Cerita  Pendek 

Kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek,  yaitu  kesanggupan atau  

kecakapan  siswa dalam  mengenal,  memahami,  menghayati,  menikmati,  serta  

memberi  penilaian,  dan  penghargaan  yang  didukung  oleh  kepekaan  batin  

terhadap  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam   sebuah  karya  cerita  pendek yang 

terukur melalui (1)  mengenal  hakikat  cerita  pendek; (2)  memahami  karya  cerita  

pendek  yang   telah  dibaca;  (3);  menghayati  isi  yang  terkandung  dalam  karya  

cerita  pendek  yang   telah  dibaca;  (4)  menikmati  nilai-nilai  yang  terkandung  

alam cerita pendek yang telah dibaca;  serta  dapat (5)  memberi  penilaian  terhadap  

karya  cerita  pendek  yang   telah  dibaca. Kisi-kisi instrumen tes kemampuan 

mengapresiasi cerita pendek dapat dilihat pada Lampiran 1A. 

 
2. Penguasaan  Bahasa  Figuratif 

Penguasaan  bahasa  figuratif  adalah  kesanggupan  siswa dalam 

mengungkapkan  pikiran  melalui  bahasa   kias  baik  yang  tersurat  maupun  yang  

tersirat yang  umum  digunakan  dalam  karya  sastra  (genre  cerita  pendek),  seperti:  

(1) metafora (kiasan langsung); (2) perbandingan (simile); (3)   personifikasi; (4) 

hiperbola (overstatement); (5) sinekdoke; (6)  ironi;  (7)  simbolik;  (8)  apostrof  

(Apostrophe);  (9)  alegori-parabel-fabel;  (10)  metonemia;  (11) paradoks;  dan  (12)  
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litotes  (Understatement);.  serta  (13)  mampu  menyajikan  contoh  masing-masing  

bahasa  figuratif  tersebut  dalam  bentuk  kalimat  atau  klausa. Kisi-kisi tes 

penguasaan bahasa figuratif dapat dilihat pada Lampiran 2A. 

 
3. Minat  Membaca  Cerita  Pendek 

Minat  membaca  cerita  pendek  yaitu  hasrat  yang  besar  untuk  melakukan  

aktivitas  membaca  cerita  pendek   yang ditandai dengan  (1)  adanya  kesadaran  

bahwa  membaca  suatu  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi;  (2)  kemauan/  keinginan,  

yaitu  dorongan  kehendak  yang  terarah  pada  tujuan-tujuan  hidup  tertentu  yang  

dikendalikan  oleh  pertimbangan  akal  budi;  (3)  perhatian,  oleh  Sumadi 

Suryabrata  (2004: 14)  diartikan  sebagai  (a)  pemusatan  tenaga  psikis  tertuju  

kepada  suatu  objek;  (b)  banyak  sedikitnya  kesadaran  yang  menyertai  sesuatu  

aktivitas  yang  dilakukan;  dan  (4)  Perasaan  adalah  suatu  kesadaran kerohanian  

atau  peristiwa  kejiwaan  yang  kita  alami  dengan  senang  atau  tidak  senang  

dalam  hubungan  dengan  peristiwa  mengenal  dan  bersifat  subjektif   terutama  

dalam  aktivitas  membaca  cerita  pendek. Kisi-kisi angket minat membaca cerita 

pendek dapat dilihat pada Lampiran 3A. 

 

 

E.  Teknik  Pengumpulan  Data 

Sesuai  dengan  variabel  dalam  penelitian  ini  terdapat  tiga  jenis  data  yang  

dikumpulkan, yaitu  (1)  data  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek 
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dikumpulkan dengan teknik tes;  (2)  data  penguasaan  bahasa  figurative juga 

dikumpulkan dengan teknik tes;  dan  (3)  data  minat  membaca  cerita  pendek  

siswa dikumpulkan dengan  teknik kuesioner atau angket. 

 
F.  Instrumen  Penelitian 

Pada  penelitian  ini  terdapat  tiga  instrumen  penelitian  yang  akan  diteliti,  

yaitu: 

1.  Instrumen  Kemampuan  Mengapresiasi  Cerita  Pendek 

Untuk  mengetahui  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek  digunakan  

kolaborasi  dua  tes,  yaitu  tes  objektif  dengan  bentuk  pilihan  ganda  dan  tes  

subjektif  atau  tes  esai  dalam  bentuk  uraian.  Jumlah  soal  untuk  tes  objektif  

direncanakan ada 30  butir  soal  dengan  4  alternatif  jawaban  dan  kriteria  

jawabannya  jika  benar  dinilai  satu,  jika  salah  dinilai  nol.  Sementara itu,   tes  

subjektif direncanakan sebanyak  8  butir  soal  dengan  menggunakan  model  

penilaian  tugas  dengan  pembobotan  masing-masing  unsur,  nilai  tertinggi  5  dan  

terendah  0.   Skor  5  apabila  jawaban  benar,  rincian  benar,  ulasan  lengkap;  skor  

4  untuk  jawaban  benar,  rincian  benar,  ulasan  tidak  lengkap;  skor  3  jawaban  

benar,  rincian  salah;    skor  2  jawaban  salah,  rincian  benar;  skor  1  jawaban  

salah,  rincian  salah;  dan  skor  0  untuk  yang  tidak  menjawab/  kosong.  Instrumen  

Tes Kemampuan Mengapresiasi Cerita Pendek dapat dilihat pada Lampiran 1B. 

 
2.  Instrumen  Penguasaan  Bahasa  Figuratif   
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Untuk  mengetahui  penguasaan  bahasa  figuratif   digunakan  tes  objektif  

berbentuk  pilihan  ganda.  Ada  pun  jumlah  soalnya direncanakan 40  butir  soal  

dengan  4  alternatif  jawaban  dan  kriteria  jawaban  jika  benar  dinilai  satu,  jika  

salah  dinilai  nol. Instrumen Tes Penguasaan Bahasa Figuratif dapat dilihat pada 

Lampiran 2B. 

 
3.  Instrumen  Minat  Membaca  Cerita  Pendek  

Untuk   mengetahui  minat  membaca  cerita  pendek  digunakan  kuisioner  

atau  angket.  Untuk  instrumen  ini  menggunakan  angket  tertutup,  yaitu  dengan  

memilih  jawaban  yang  telah  tersedia.  Siswa  diminta  mengisi  kuisioner  

berkaitan  dengan  minat  membaca  cerita  pendek  tersebut  dalam  empat  alternatif  

jawaban. Keempat  alternatif  jawaban   tersebut,  yaitu:  (1)  sangat  setuju  (SS);  (2)  

setuju  (S);  (3)  agak  setuju  (AS);  (4)  tidak  setuju  (TS);  dan  (5)  sangat  tidak  

setuju  (STS).  Penentuan  nilai  atau  skor  adalah  skor  tertinggi  5  dan  skor  

terendah  1. Instrumen Angket Minat Membaca Cerita Pendek dapat dilihat pada 

Lampiran 3B. 

 
G.  Rumus Validitas  dan  Reliabilitas  Instrumen yang Digunakan 

 
1.  Validitas  Instrumen 

Validitas   menunjuk   kepada   sejauh  mana  suatu  instrumen  mampu  meng- 

ukur  apa  yang  seharusnya  diukur  (Moh. Nazir,  2005: 145).  Untuk  menguji  

validitas  instrumen kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek,  peneliti  
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menggunakan  kolaborasi  antara  validitas  yang  bersifat  empirik  (empirical  

validity)  yang  memunjukkan  hubungan  antara  skor  dengan  sebuah  kriteria,  dan  

validitas  isi. Untuk validitas yang bersifat empirik (empirical  validity) digunakan  

rumus  Korelasi  Point  Biserial  (rpbi)  sebagai  berikut: 

 

rpbi   =  
St

tXiX -
qi

pi
    

                        (Djaali,  Pudji  Mulyono,  dan  Ramly,  2000: 122)  

Keterangan: 

rpbi  =  koefisien  korelasi  poin biserial 

Xi   =  rerata  skor  jawaban  yang  benar  butir  ke-i 
Xt   =  rerata  skor  total 
St  =  standar  deviasi 
pi  =  proporsi  jawaban  benar  untuk  butir  soal  ke-i 
qi  =  proporsi  jawaban  salah  untuk  butir  soal  ke-i 

 
Sementara itu,  validitas  isi,  sebagaimana  diungkapkan  oleh   Suharsimi  

Arikunto  (1993: 224)  dapat  dilakukan  melalui  “penjabaran  variabel  menjadi  

subvariabel (kategori-kategori),  indikator,  deskreptor,  dan  butir-butir  pertanyaan.   

Kerlinger  dalam  Moh.  Nazir  (2005: 146)  mendeskripsikan  bahwa  validitas  isi  

secara  mendasar  merupakan  suatu  pendapat,  baik  pendapat  sendiri  maupun  

pendapat  orang  lain.  Tiap-tiap  item  atau  soal  dalam  ujian  perlu  dipelajari  

secara  seksama,  dan  kemudian   dipertimbangkan   tentang    representatif   tidaknya   

isi  yang  akan  diuji.   
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Untuk  menguji  validitas  instrumen  penguasaan  bahasa  figuratif,  peneliti  

menggunakan  rumus  Korelasi  Point  Biserial  (rpbi),  sebagai  berikut: 

 

rpbi   =  
St

tXiX -
qi

pi
    

 
                       (Djaali,  Pudji  Mulyono,  dan  Ramly,  2000: 122)  

Keterangan: 
rpbi  =  koefisien  korelasi  poin biserial 
Xi   =  rerata  skor  jawaban  yang  benar  butir  ke-i 

Xt   =  rerata  skor  total 
St  =  standar  deviasi 
pi  =  proporsi  jawaban  benar  untuk  butir  soal  ke-i 
qi  =  proporsi  jawaban  salah  untuk  butir  soal  ke-i 

 
 

Uji  validitas  instrumen  minat  membaca  cerita  pendek,  digunakan rumus  

Korelasi  Product   Moment  (rXiXt),  sebagai  berikut: 

 

ti XrX   = 
( ) ( )( )

( ) ( ){ } ( ) ( ){ }åååå
ååå
--

-
2222
ttii

titi

XXNXXN

XXNXXN
 

 
                        (Djaali,  Pudji  Mulyono,  dan  Ramly,  2000: 77)  

Keterangan:  

ti XrX    =  koefisien  korelasi  product  moment 

N   =  jumlah  responden 

iX   =  butir  soal  ke-i 

tX   =  skor  total  butir  soal 
 

2.  Reliabilitas  Instrumen 
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Untuk  menghitung  reliabilitas  instrumen  kemampuan  mengapresiasi  cerita  

pendek,  peneliti  menggunakan  kolaborasi  dua  rumus,  yaitu  rumus  reliabilitas  

Kuder-Richardson  (KR-20)  dan  rumus  reliabilitas  ratings.  Rumus  KR-20  

digunakan  untuk  untuk  instrumen  yang  bersifat  dikotomis  atau  hanya  memiliki  

dua  jawaban,  yaitu  benar  atau  salah,  termasuk  tes  objektif  yang  hanya  

memiliki  satu  jawaban  yang  benar. Adapun Rumus  reliabilitas  KR-20  sbb: 

 

rii  =  
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
-

-
å

2
1

1 t

ii

S

qp

k
k

 

 
(Djaali,  Pudji  Mulyono,  dan  Ramly,  2000: 126)  

Keterangan:  

rii  =  reliabilitas  soal 
k   =  jumlah  soal  yang  valid 
p i  q i                   =  hasil  perkalian  jawaban  benar  dan  salah 

2
tS   =  standar  deviasi  total 

 
Untuk    menghitung    reliabilitas    instrumen    penguasaan    bahasa    

figuratif, digunakan  rumus  KR-20  sebagai  berikut: 

 

rii  =  
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
-

-
å

2
1

1 t

ii

S

qp

k
k

 

                      (Djaali,  Pudji  Mulyono,  dan  Ramly,  2000: 126)  

Keterangan:  

rii  =  reliabilitas  soal 

k   =  jumlah  soal  yang  valid 
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p i  q i   =  hasil  perkalian  jawaban  benar  dan  salah 
2
tS   =  standar  deviasi  total 

 
Untuk  mengukur  reliabilitas  instrumen  minat  membaca  cerita  pendek,  

peneliti  menggunakan  rumus  α  Cronbach  sebagai  berikut: 

 

rii  =  
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
-

-
å

2

2

1
1 t

i

S

S

k
k

 

(Djaali,  Pudji  Mulyono,  dan  Ramly,  2000: 121)  

Keterangan:  

rii  =  reliabilitas  soal 

k   =  jumlah  soal  yang  valid 
2
iS   =  varians  butir  soal  ke-i 
2
tS   =  standar  deviasi  total 

 
 

H. Haji Uji Coba Instrumen 

1. Hasil Analisis Validitas 

Berdasarkan hasil ujicoba validitas soal tes kemampuan mengapresiasi cerita 

pendek yang dihitung dengan rumus korelasi point biserial, ternyata dari 30 butir soal 

yang diujicobakan semuanya dinyatakan valid sebab r-point biserial yang dihitung 

untuk tiap-tiap butir hasilnya hasilnya lebih besar dari r-kritis, yakni 0,312 (pada 

n=40 taraf nyata 0,05) atau rh > rt (lihat Lampiran 4A). 

Sementara itu, hasil ujicoba validitas soal tes penguasaan bahasa figuratif 

yang dihitung dengan rumus korelasi point biserial, ternyata dari 40 butir soal yang 

diujicobakan ada empat yang  dinyatakan drop atau tidak valid, yaitu soal butir nomor 
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2, 9, 333 dan 39 . Hal ini disebabkan hasil r-point biserial untuk keempat butir 

tersebut lebih kecil dari r-kritis, yakni 0,312 (pada n=40 taraf nyata 0,05) atau rh < rt 

(lihat Lampiran 5A). 

Hasil analisis uji coba validitas butir pernyataan angket minat membaca cerita 

pendek  yang dihitung dengan rumus product moment ternyata dari 40 butir 

pernyataan yang diujicobakan yang dinyatakan drop atau tidak valid ada dua, yaitu 

nomor butir 6 dan 22, karena koefisien validitas untuk kedua butir pernyataan 

tersebut hasilnya lebih kecil daripada nilai r-kritis, yakni 0,312 (pada n=40 taraf nyata 

0,05) atau rh < rt (lihat Lampiran 6A). 

 
2. Hasil Analisis Reliabilitas Instrumen 

Hasil uji reliabilitas tes kemampuan mengapresiasi cerita pendek yang 

dihitung dengan teknik KR-20 diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,82 (lihat 

Lampiran 4B). Hasil ini dinyatakan tinggi, sebab itu tes kemampuan mengapresiasi 

cerita pendek memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. 

Hasil uji reliabilitas tes penguasaan bahasa figuratif dinyatakan memiliki 

koefisien reliabilitas tinggi, sebab setelah dianalisis dengan teknik KR-20 diperoleh 

nilai koefisien reliabilitas sebesar  0,89  (lihat Lampiran 5B). 

Sementara itu, uji reliabilitas angket minat membaca cerita pendek yang 

dihitung dengan rumus Alpha Cronbach dihasilkan nilai koefisien reliabilitas sebesar  

0,94  (lihat Lampiran 6B).  Hal ini berarti angket minat membaca cerita pendek juga  

dinyatakan reliabel. 
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I.  Hipotesis  Statistik 

1.  Hipotesis  pertama 

H0   :  ρy.1  =  0 

 H1   :  ρy.1  >  0 

 Keterangan :  ρy.1  =  koefisien  korelasi  antara  1X  dan  Y  

2.  Hipotesis  kedua 

H0   :  ρy.2  =  0 

 H1   :  ρy.2  >  0 

Keterangan :  ρy.2  =  koefisien  korelasi  antara  2X  dan  Y  

3.  Hipotesis  ketiga 

H0   :  Ry.12  =  0 

 H1   :  Ry.12  >  0  

Keterangan :  ρy.12  = koefisien  korelasi  antara  1X , 2X  dan  Y  

 

 

J.  Teknik  Analisis  Data 

1.  Analisis  Data  Deskriptif 

Teknik  analisis  data  secara  deskriptif  digunakan  untuk  pemaparan  atau 

penyajian data.  Analisis data secara deskriptif meliputi tendensi dan penyajian  data.  

Tendensi  menyangkut  tendensi  sentral  dan  penyebaran  data. Sementara  itu,  

penyajian  data  mencakup  distribusi  frekuensi,  histogram/  polygon  atau  frekuensi  

nilai,  dan  diagram  pencar  regresi. 

 

2.  Analisis  Data  Inferensial 
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Teknik  analisis  data  secara  inferensial  digunakan  untuk  pengujian  

hipotesis  atau  penarikan  kesimpulan. Analisis data secara  inferensial  dengan  

menggunakan  teknik  regresi  (sederhana dan  ganda)  dan  korelasi  (sederhana dan  

ganda).  Adapun  bentuk  persamaan  garis  regresi  linier  yang    dicari  adalah: 

a.  regresi  Y  atas  X1  dengan  model  Ŷ =  a + bX1 

b.  regresi  Y  atas  X2  dengan  model  Ŷ =  a + bX2 

c.  regresi  Y  atas  X1X2  dengan  model  Ŷ =  b0 + b1 X1 +  b2X2 

Untuk  menghitung  koefisien  korelasi  sederhana  antara  X1  dan  Y  serta  X2  

dan  Y  digunakan  rumus  korelasi  product  moment  sebagai  berikut: 

 

xyr  = 
( )( )

( ) ( ){ } ( )( ){ }å ååå
å åå

--

-
2222 YYNXXN

YXXYN
 

 

 (Djaali,  Pudji  Mulyono,  dan  Ramly,  2000: 77)  

Keterangan:  

xyr   =  koefisien  reliabilitas  tes  kemampuan  mengapresiasi  cerpen 

N   =  banyaknya  responden 

X   =  nilai penguasaan bahasa figurative/minat membaca cerita pendek 

Y   =  nilai  kemampuan mengapresiasi cerita pendek 

 

  Sementara itu,  untuk  menghitung  koefisien  ganda  antara   X1 X2  dengan  Y,  

peneliti  menggunakan  rumus  senagai  berikut: 
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R = 
( )
å 2y

regJK
 

 

(Sudjana,  1992: 107) 

Keterangan:  

R     =  koefisien  determinasi  untuk  X1  dan  X2 

( )regJK  =  jumlah  kuadrat  regresi 

å 2y    =  skor  total  tes  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek. 

 

K.  Uji  Persyaratan 

Sebelum  rumus-rumus  di  atas  digunakan  untuk  menganalisis  data,  data  

yang  diperoleh  perlu  diuji  pernyaratannya.  Uji  persyaratan  dalam  peneliyian  ini  

dengan  uji  normalitas  masing-masing  data  dengan  menggunakan  teknik  

Lilliefors. 
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BAB   IV 
HASIL  PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Di sini akan diketengahkan deskripsi data masing-masing variabel. Data yang 

dimaksud adalah data kemampuan mengapresiasi cerita pendek (Y), data penguasaan 

bahasa figuratif (X1), dan data minat membaca cerita pendek  (X2). 

 
1. Data Kemampuan Mengapresiasi Cerita Pendek (Y) 

Data kemampuan mengapresiasi cerita pendek merupakan skor yang 

diperoleh melalui instrumen tes kemampuan mengapresiasi cerita pendek. Data ini 

memiliki skor  tertinggi 68 dan terendah 34. Mean (skor rata-rata) 49,63; varians 

78,9; simpangan baku 8,88; modus (skor yang memiliki frekuensi terbanyak) dan 

median 50. Perhitungan semua besaran statistik tersebut dilakukan dengan Program 

Excel yang hasilnya dapat dilihat pada Lampiran 10. Distribusi freku-ensi data ini 

terlihat pada Tabel 2, dan histogram frekuensi pada Gambar 4 berikut. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Skor Kemampuan Mengapresiasi Cerita Pendek (Y) 

 
Interval 

  
f absolut frel atif (%) 

34  –  39 12 15,00 
40  –   45 12 15,00 
46  –   51 23 28,75 
52  –   57 16 20,00 
58   –  63 11 13,75 
64  –   69   6   7,50 
Jumlah 80                100,00 
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                                     33,5      39,5       45,5      51,5       57,5       63,5       69,5  
 

     Gambar 4. Histogram Frekuensi Skor Kemampuan Mengapresiasi Cerita Pendek 
 
 

2.  Data Penguasaan Bahasa Figuratif (X1) 

Data  penguasaan bahasa figuratif ini merupakan skor yang diperoleh                

melalui tes penguasaan bahasa figuratif. Data ini memiliki skor  tertinggi 94 dan 

terendah 62; Mean (skor rata-rata) 77,78; varians  84,68; simpangan baku 9,20, 

modus dan median 76. Semua hasil besaran statsitik tersebut dihitung                          

dengan Program Excel yang hasilnya terlihat pada Lampiran 10. Distribusi frekuensi 

data ini terlihat pada Tabel 3, dan histogram frekuensi pada Gambar 5 berikut. 
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Tabel  3. Distribusi Frekuensi Skor Penguasaan Bahasa Figuratif (X1) 
 

Interval f absolut f relatif (%) 

 
62 –  66 10 12,50 
67 –  71 10 12,50 
72 –  76 24 30,00 
77 –  81   8 10,00 
82 –  86   6   7,50 
87 –  91 16 20,00 
92 –  96  6   7,50 
Jumlah 80                 100,00 
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                                61,5    66,5    71,5    76,5     81,5    86,5    91,5    96,5 

        Gambar 5. Histogram Frekuensi Skor Penguasaan Bahasa Figuratif 

 

3.  Data Minat Membaca Cerita Pendek (X2) 
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Data minat membaca cerita pendek ini adalah skor yang didapat melalui 

angket minat membaca cerita pendek. Data ini memiliki skor  tertinggi 179 dan 

terendah 130. Mean (skor rata-rata) 152,4; varians 179,58; simpangan baku 13,40, 

modus 131 dan median 152.  Distribusi frekuensi data ini dapat dilihat pada Tabel 4, 

dan histogram frekuensinya  pada Gambar 6 berikut. 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Skor Minat Membaca Cerita Pendek (X2)  

Interval f absolut f relatif (%) 

 
127 – 135 12 15,00 
136 – 144 10 12,50 
145 – 153 20 25,00 
154 – 162 22 27,50 
163 – 171  6   7,50 
172 – 180 10 12,50 

Jumlah 80                 100,00 
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                             126,5    135,5     144,5    153,5    162,5    171,5    180,5 

    Gambar 6. Histogram Frekuensi Skor Minat Membaca Cerita Pendek 
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B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Karakteristik data penelitian yang telah dikumpulkan sangat menentukan 

teknik analisis yang digunakan. Oleh karena itu, sebelum analisis data secara 

inferensial  untuk kepentingan pengujian hipotesis dilakukan,  terlebih dahulu  data-

data tersebut perlu diadakan pemeriksaan  atau diuji.  Pengujian yang dilakukan 

menyangkut (1) pengujian normalitas, (2) pengujian linearitas dan keberartian regresi. 

Uraian berikut ini mengetengahkan hasil pengujian tersebut. 

 

1. Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas data dilakukan dengan mempergunakan teknik Lilliefors 

(Sudjana, 1992: 466-467). Pengujian normalitas terhadap data kemampuan 

mengapresiasi cerita pendek (Y) menghasilkan Lo maksimum sebesar 0,0811  (lihat 

Lampiran 8A). Dari daftar nilai kritis L untuk uji Lilliefors dengan      n = 80 dan 

taraf nyata α = 0,05 diperoleh Lt = 0,0990. Dari perbandingan di atas tampak bahwa 

Lo lebih kecil daripada Lt , sehingga dapat disimpulkan bahwa data kemampuan 

mengapresiasi cerita pendek  (Y) berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 Pengujian normalitas terhadap data penguasaan bahasa figuratif (X1)  

menghasilkan Lo maksimum sebesar 0,0957 (lihat Lampiran 8B). Dari daftar nilai 

kritis L untuk uji Lilliefors dengan n = 80 dan taraf nyata α = 0,05 diperoleh Lt = 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxxiv 

0,0990. Dari perbandingan di atas tampak bahwa Lo lebih kecil daripada Lt, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data penguasaan bahasa figuratif  (X1) berasal dari populasi 

yang  berdistribusi normal. 

Pengujian normalitas terhadap data minat membaca cerita pendek (X2)  

menghasilkan Lo maksimum sebesar 0, 0919 (lihat Lampiran 8C). Dari daftar nilai 

kritis L untuk uji Lilliefors dengan n = 80 dan taraf nyata α = 0,05 diperoleh Lt = 

0,0990. Dari perbandingan di atas tampak bahwa Lo lebih kecil daripada Lt, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data minat membaca cerita pendek (X2)  berasal dari 

populasi yang  berdistribusi normal. 

 
2. Uji Keberartian dan Linearitas Regresi 

 Dalam bagian ini akan diuji apakah persamaan regresi sederhana Y atas X1 

dan Y  atas X2 berarti dan linear. Hasil analisis regresi sederhana Y atas X1 diperoleh 

persamaan  149,075,10ˆ XY +=  (lihat Lampiran 11A). Tabel Anava untuk uji 

keberartian dan linearitas regresi 149,075,10ˆ XY +=  masing-masing menghasilkan 

Fo sebesar 90,26 dan 0,87 (lihat Tabel Anava pada Lampiran 12A). Dari daftar 

distribusi F pada taraf nyata α = 0,05 dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut 78 

untuk hipotesis (1) bahwa regresi tidak berarti diperoleh Ft = 3,96; dan dengan dk 

pembilang 24 dan dk penyebut 54 untuk hipotesis (2)  bahwa regresi bersifat linear 

diperoleh Ft sebesar 1,72. Tampak bahwa hipotesis nol (1) ditolak karena Fo lebih 

besar daripada Ft . Dengan demikian koefisien arah  regresi nyata sifatnya, sehingga 

dari segi ini regresi yang diperoleh berarti. Sebaliknya, hipotesis nol (2) diterima 
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karena Fo lebih kecil daripada Ft. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa regresi Y atas X1 linear dapat diterima. 

Analisis regresi sederhana Y atas X2 menghasilkan persamaan regresi  

232,012,0ˆ XY +=  (lihat Lampiran 11B). Tabel Anava untuk uji keberartian dan 

linearitas regresi 232,012,0ˆ XY +=  masing-masing menghasilkan Fo sebesar 14,82 

dan 1,49 (lihat Tabel Anava pada Lampiran 12B). Dari daftar distribusi F pada taraf 

nyata α = 0,05 dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut 78 untuk hipotesis (1) bahwa 

regresi tidak berarti diperoleh Ft = 3,96; dan dengan dk pembilang 22 dan dk 

penyebut 56 untuk hipotesis (2)  bahwa regresi bersifat linear diperoleh Ft sebesar 

1,74. Tampak bahwa hipotesis nol (1) ditolak karena Fo lebih besar daripada Ft. 

Dengan demikian koefisien arah  regresi nyata sifatnya, sehingga dari segi ini regresi 

yang diperoleh berarti. Sebaliknya, hipotesis nol (2) diterima karena Fo lebih kecil 

daripada Ft. Jadi, ternyata bahwa regresi Y atas X2 berbentuk  linear dapat diterima. 

Diagram Pencar Regresi Sederhana Y atas X1 dan Y atas X2 masing-masing 

dapat dilihat pada Gambar 7 dan  8 berikut ini. 
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           Gambar 7. Diagram Pencar Regresi Sederhana Y atas X1 
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                                      Gambar 8. Diagram Pencar Regresi Sederhana Y atas X2 
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C. Pengujian Hipotesis 

  Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui apakah hipotesis nol (Ho) 

yang diajukan ditolak atau sebaliknya pada taraf kepercayaan tertentu hipotesis 

altenatif (Ha) yang diajukan diterima. Sesuai dengan hipotesis yang diajukan, maka 

hasil pengujian tersebut akan dipaparkan sebagai berikut . 

1. Hubungan Penguasaan Bahasa Figuratif dengan Kemampuan Mengapresiasi 

Cerita Pendek 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan 

positif antara penguasaan bahasa figuratif dan kemampuan mengapresiasi cerita 

pendek. Dalam hal ini, yang akan diuji adalah hipotesis nol (Ho), yang menyatakan  

“tidak ada hubungan positif antara penguasaan bahasa figuratif dan kemampuan 

mengapresiasi cerita pendek”  melawan hipotesis alternatif (Ha),  yang menyatakan 

“ada hubungan positif antara penguasaan bahasa figuratif  dan kemampuan 

mengapresiasi cerita pendek.” 

 Analisis regresi linear sederhana antara penguasaan bahasa figuratif dan 

kemampuan mengapresiasi cerita pendek menghasilkan arah koefisien regresi sebesar 

0,49 dan konstanta sebesar 10,75 ( lihat Lampiran 11A). Dengan demikian, bentuk 

hubungan antara penguasaan bahasa figuratif dan kemampuan mengapresiasi cerita 

pendek dapat digambarkan dengan garis regresi, yaitu: 149,075,10ˆ XY +=     
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Untuk  mengetahui  derajad  signifikansi atau keberartian  persamaan  regresi  

sederhana antara penguasaan bahasa figuratif  dan kemampuan mengapresiasi cerita 

pendek  maka dilakukan uji F sebagaimana tampak pada tabel berikut ini 

     Tabel  5. Tabel Anava untuk Regresi Linear Ŷ = 10,75 + 0,49 X1 

Sumber Variasi dk JK KT Fo Ft 

Total 80 203244 - - - 
Koefisien (a) 1 197011,25 - - - 
Regresi (b/a) 1      3343,25 3343,25 90,26 3,96 
Sisa 78      2889,50             37,04 - - 
Tuna cocok 24       808,83             33,70 0,87 1,72 
Galat 54     2080,67                38,53 - - 

 
Keterangan: 
dk = derajat kebebasan 
JK = Jumlah Kuadrat 
KT = Kuadrat Tengah 
Fo = Nilai F hasil penelitian (observasi) 
Ft = Nilai F dari tabel 
Bagian atas untuk menguji keberartian regresi 
Bagian bawah untuk menguji linearita regresi. 
 

 Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil pengujian signifikansi atau 

keberartian regresi Fo sebesar 90,26 yang lebih besar dari F tabel sebesar 3,96 (lihat 

tabel ini juga pada Lampiran 12A) sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan 

regresi penguasaan bahasa figuratif dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek 

adalah sangat signifikan (berarti) 

           Hasil pengujian linearitas diperoleh Fo sebesar 0,87 yang lebih kecil dari Ftabel 

sebesar 1,72 (lihat tabel ini juga pada Lampiran 12A), sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa hubungan antara penguasaan bahasa figuratif dan kemampuan mengapresiasi 

cerita pendek bersifat linear. 

Analisis korelasi sederhana antara penguasaan bahasa figuratif dan 

kemampuan mengapresiasi cerita pendek diperoleh koefisien korelasi ( )1yr  sebesar 

0,52. (lihat Lampiran 13A). Lebih lanjut, untuk mengetahui signifikansi atau 

keberartian koefisien korelasi tersebut, maka dilakukan uji t. Dari hasil pengujian 

ditunjukkan bahwa kekuatan hubungan antara penguasaan bahasa figuratif dan 

kemampuan mengapresiasi cerita pendek sebesar 5,38 yang lebih besar dari t tabel 

sebesar 1,66 (lihat Lampiran 14A). Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis 

tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara 

penguasaan bahasa figuratif dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek. Dengan 

demikian hipotesis nol (Ho) yang berbunyi “tidak ada hubungan antara penguasaan 

bahasa figuratif dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek” ditolak. Sebaliknya, 

hipotesis altenatif (Ha) yang berbunyi “ada hubungan positif antara penguasaan 

bahasa figuratif dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek” diterima. 

Koefisien determinan penguasaan bahasa figuratif  dengan kemampuan 

mengapresiasi cerita pendek sebesar 27,04 (diperoleh dari harga koefisien korelasi  

X1-Y dikuadratkan lalu dikalikan 100)  Hal itu berarti variansi kemampuan 

mengapresiasi cerita pendek dapat dijelaskan oleh penguasaan bahasa figuratif 

dengan kontribusi sebesar 27,04%. 
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2. Hubungan antara Minat Membaca Cerita Pendek dan Kemampuan 

Mengapresiasi Cerita Pendek  

Hipotesis kedua penelitian ini adalah ada hubungan positif antara minat 

membaca cerita pendek dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek. Dalam hal ini 

yang akan diuji adalah hipotesis nol (Ho), yang menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan positif antara minat membaca cerita pendek dan kemampuan mengapresiasi 

cerita pendek melawan hipotesis altenatif (Ha), yang berbunyi “ada hubungan positif 

antara minat membaca cerita pendek dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek”. 

 Analisis regresi linear sederhana antara minat membaca cerita pendek dan 

kemampuan mengapresiasi cerita pendek menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,32 

dan konstanta 0,12 (lihat Lampiran 11B). Dengan demikian bentuk hubungan antara 

minat membaca cerita pendek dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek 

digambarkan dengan persamaan garis regresi, yaitu : 232,012,0ˆ XY +=  

Untuk mengetahui derajat siginifikansi persamaan regresi sederhana antara 

minat membaca cerita pendek dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek, maka 

dilakukan uji F. Pengujian tersebut dapat diamati pada tabel yang tampak berikut ini: 

Tabel   6. Tabel Anava untuk Regresi Linear Ŷ = 0,12 + 0,32 X2 

Sumber Variasi dk JK KT Fo Ft 
Total 80 203244 - - - 

Koefisien (a) 1 197011,25 - -  
Regresi (b/a) 1     1474,56   1474,56 14,82 3,96 

Sisa 78     7758,19 99,46 - - 
Tuna cocok 22   11025,14      501,14 1,49 1,74 

Galat 56   18783,33        335,41 - - 
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Keterangan tabel di muka: 

dk   = derajat kebebasan 
JK  = jumlah kuadrat 

KT = kuadrat tengah 
Fo  = nilai F hasil observasi (penelitian) 
Ft  =  nilai F dari tabel 
 

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil pengujian signifikansi atau 

keberartian regresi Fo sebesar 14,82 yang lebih besar dari F tabel sebesar 3,96 (lihat 

tabel ini juga pada Lampiran 12B) sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan 

regresi minat membaca cerita pendek dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek 

adalah sangat signifikan (berarti) 

           Hasil pengujian linearitas diperoleh Fo sebesar 1,49 yang lebih kecil dari Ftabel 

sebesar 1,74 (lihat tabel ini juga pada Lampiran 12B), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara  minat membaca cerita pendek dan kemampuan 

mengapresiasi cerita pendek bersifat linear. 

 Analisis korelasi sederhana antara minat membaca cerita pendek dan 

kemampuan mengapresiasi cerita pendek diperoleh koefisien korelasi  ( )2yr  sebesar 

0,49 (lihat Lampiran 13B). Lebih lanjut, untuk mengetahui signifikani atau 

keberartian koefisien korelasi tersebut, maka dilakukan uji t. Dari hasil pengujian 

ditunjukkan bahwa kekuatan hubungan antara minat membaca cerita pendek dan 

kemampuan mengapresiasi cerita pendek  4,96  yang lebih besar dari t tabel sebesar 

1,66 (lihat Lampiran 14B). Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis di atas, dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara minat membaca 

cerita pendek dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek. Dengan                    
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demikian, hipotesis nol (Ho) yang menyatakan “tidak ada hubungan positif antara 

minat membaca cerita pendek dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek” ditolak. 

Sebaliknya hipotesis altenatif (Ha) yang berbunyi “ada hubungan positif antara minat 

membaca cerita pendek dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek” diterima. 

Koefisien determinan minat membaca cerita pendek dengan kemampuan 

mengapresiasi cerita pendek sebesar 24,01 (diperoleh dari harga koefisien korelasi 

X2-Y dikuadratkan lalu dikalikan 100)  Hal itu berarti variansi kemampuan 

mengapresiasi cerita pendek dapat dijelaskan oleh  minat membaca cerita pendek  

dengan kontribusi sebesar 24,01%. 

 
3. Hubungan  antara  Penguasaan Bahasa Figuratif dan Minat Membaca Cerita 

Pendek  Secara  Bersama-sama  dengan Kemampuan Mengapresiasi Cerita 

Pendek 

 

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan 

positif antara penguasaan bahasa figuratif dan minat membaca cerita pendek secara 

bersama-sama dengan kemampuan mengapresiasi cerita pendek.  Di sini hipotesis 

yang akan diuji adalah hipotesis nol (Ho) yang menyatakan “tidak ada hubungan 

positif antara penguasaan bahasa figuratif dan minat membaca cerita pendek secara 

bersama-sama dengan kemampuan mengapresiasi cerita pendek”, melawan hipotesis 

altenatif (Ha) yang menyatakan “ada hubungan positif antara penguasaan bahasa 

figuratif dan minat membaca cerita pendek  secara bersama-sama dengan kemampuan 

mengapresiasi cerita pendek”. 
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Analisis regresi linear ganda antara penguasaan bahasa figuratif dan minat 

membaca cerita pendek secara bersama-sama dengan kemampuan mengapresiasi 

cerita pendek, menghasilkan arah koefisien regresi b1 sebesar 0,34; b2 sebesar 0,13; 

dan konstanta b0 sebesar 3,37 (lihat Lampiran 15). Dengan demikian, bentuk 

hubungan antara penguasaan bahasa figuratif dan minat membaca cerita pendek 

secara bersama-sama dengan kemampuan mengapresiasi cerita pendek dapat 

digambarkan dengan persamaan garis regresi, yaitu : 21 13,034,037,3ˆ XXY ++= . 

Untuk mengetahui derajat signifikansi atau keberartian persamaan regresi linear 

ganda antara penguasaan bahasa figuratif dan minat membaca cerita pendek secara 

bersama-sama dengan kemampuan mengapresiasi cerita pendek, maka dilakukan uji 

F. Pengujian derajat keberartian dapat diperhatikan pada Lampiran 16. 

Berdasarkan Lampiran 16 tersebut diketahui hasil pengujian  Fo sebesar 
14,86 yang lebih besar dari Ftabel dengan dk pembilang 2 dan dk penyebut 77 

pada α =0,05 sebesar 3,96 sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi 
linier antara penguasaan bahasa figuratif dan  minat membaca cerita pendek 

secara bersama-sama dengan kemampuan mengapresiasi cerita pendek adalah 
signifikan . 

 Selanjutnya, dari hasil analisis korelasi ganda antara penguasaan bahasa 

figuratif dan minat membaca cerita pendek secara bersama-sama dengan kemampuan 

mengapresiasi cerita pendek diperoleh korelasi ( )12.yR   sebesar 0,53 (lihat Lampiran 

17). Lebih lanjut, untuk mengetahui signifikansi atau keberartian koefisien korelasi 

ganda, maka dilakukan uji F. Dari hasil pengujian diperoleh Fo sebesar 14,86 yang 

lebih besar dari F tabel dengan dk pembilang 2 dan dk penyebut 77 pada taraf nyata α 

=0,05 sebesar 3,96 (lihat Lampiran 18). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 
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ada hubungan positif yang signifikan antara penguasaan bahasa figuratif dan minat 

membaca cerita pendek secara bersama-sama dengan kemampuan mengapresiasi 

cerita pendek. 

 Koefisien determinan penguasaan bahasa figuratif  dan minat membaca cerita 

pendek secara bersama-sama dengan kemampuan mengapresiasi cerita pendek 

sebesar 65,61 (diperoleh dari harga koefisien korelasi ganda dikuadratkan lalu 

dikalikan 100)  Hal itu berarti sekitar 65,61 % variansi kemampuan mengapresiasi 

cerita pendek dapat dijelaskan oleh penguasaan bahasa figuratif dan minat membaca 

cerita pendek  secara bersama-sama. 

 
D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ketiga hipotesis 

kerja yang diajukan dalam penelitian ini semuanya diterima. Temuan ini mengandung 

makna bahwa secara umum, bagi para siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Wonogiri, ada 

hubungan positif antara penguasaan bahasa figuratif dan minat membaca cerita 

pendek dengan kemampuan mengapresiasi cerita pendek, baik sendiri-sendiri maupun 

secara bersama-sama (simultan). 

Secara rinci, pembahasan hasil analisis dan pengujian hipotesis tersebut 

diuraikan berikut ini. 

Pertama, mengenai hasil analisis yang berkenaan dengan hubungan antara 

penguasaan bahasa figuratif  dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek. Adanya 

hubungan positif antara kedua variabel tersebut mengandung arti bahwa makin baik 
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penguasaan bahasa figuratif , makin baik pula kemampuan mengapresiasi cerita 

pendek mereka.  

Kedua, tentang hasil analisis yang berkenaan dengan hubungan antara minat 

membaca cerita pendek dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek.  Diterimanya 

hipotesis penelitian yang menyatakan ada hubungan positif antara minat membaca 

cerita pendek dan kemampuan mengapresiasi cerita pendek ini mengandung arti 

bahwa makin baik minat membaca cerita pendek,  makin baik pula kemampuan 

mengapresiasi cerita pendek mereka.  

 Ketiga, berkenaan dengan hubungan antara kedua variabel bebas secara 

bersama-sama dengan kemampuan mengapresiasi cerita pendek.  Diterimanya 

hipotesis penelitian yang menyatakan ada hubungan positif antara kemampuan 

kebahasan dan minat membaca cerita pendek secara bersama-sama dengan 

kemampuan mengapresiasi cerita pendek, mengandung arti bahwa kedudukan kedua 

variabel bebas tersebut sebagai prediktor varians skor kemampuan mengapresiasi 

cerita pendek tidak perlu diragukan lagi. 

  
E. Keterbatasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini telah diupayakan penyusunannya sebaik mungkin dengan 

menggunakan metode ilmiah, Namun demikian, karena keterbatasan kemampuan 

peneliti yang tidak didukung keahlian di dalam penelitian dan cara menggunakan 

metode, tidak tertutup kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan yang terdapat 
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dalam hasil penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu diungkapkan 

beberapa keterbatasan penelitian.  

 Pertama, besarnya jumlah sampel penelitian adalah 80 siswa, yang hanya 

sebagian kecil  dari populasi SMP yang ada. Jumlah sampel yang demikian dapat 

memberikan pengaruh pada hasil yang diharapkan, karena dapat dikatakan kurang 

komprehensif. Namun demikian, penelitian ini tetap dilakukan karena keterbatasan 

waktu dan dana yang dimiliki oleh peneliti.    

 Kedua,  hasil penelitian ini hanya mengungkapkan kemampuan mengapresiasi 

cerita pendek siswa yang berkaitan dengan variabel penguasaan bahasa figuratif dan 

minat membaca cerita pendek dengan populasi terbatas pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Wonogiri, dengan  ukuran sampel yang relatif kecil, yakni 80 responden. 

Oleh karena itu, generalisasi kesimpulan penelitian hanya dapat digunakan terhadap 

populasi yang memiliki kriteria dan karakteristik yang sama dengan populasi 

penelitian ini. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, ukuran sampel dan 

wilayah populasi perlu diperbesar. Dengan  demikian diharapkan akan diperoleh 

informasi yang lebih banyak mengenai kemampuan mengapresiasi cerita pendek 

siswa. 

 Ketiga,  sebagai penelitian survei yang sebagian datanya dikumpulkan dengan 

menggunakan angket atau kuesioner model skala Likert, seperti instrumen penelitian 

yang mengukur minat membaca cerita pendek siswa, instrumen penelitian semacam 

ini  kurang mampu menjangkau aspek-aspek kualitatif dari indikator-indikator yang 

diukur, selain  mengandung pula  kelemahan. Ini dapat dimaklumi, karena data yang 
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diperoleh dari responden dengan  cara  self-report sebagaimana pengisian angket 

(kuesioner) ini, memiliki keterbatasan, antara lain: kemauan untuk mengungkapkan 

semua keadaan pribadi yang sesungguhnya Dalam hal ini menyebabkan adanya 

kecenderungan responden  untuk  memilih alternatif jawaban/tanggapan yang “baik-

baik” saja atas butir-butir pernyataan yang disediakan. Kondisi inilah yang membuat 

data minat belajar belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya, karena itu 

perlu ditafsirkan secara hati-hati. Untuk mengatasi hal itu, sebenarnya sudah 

diupayakan oleh peneliti dengan jalan menghimbau pada responden agar memberikan 

jawaban yang sejujurnya terhadap setiap butir pernyataan. 
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BAB  V 

SIMPULAN,  IMPLIKASI,  DAN  SARAN 

Bab  terakhir  ini  berisi  tentang: simpulan,  yang  ditarik  dari  beberapa  

temuan  penelitian  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya;  implikasi  penelitian,  

khususnya  yang  berkaitan  dengan  upaya  meningkatkan  kadar  kepositifan  

kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek  melalui  peningkatan  variabel  bebas  

yang  telah  terbukti  memberikan  sumbangan  bermakna;  dan  saran-saran  sebagai  

penutup. 

A. Simpulan 

Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pengujian  hipotesis  yang  telah  

dikemukakan  di  muka, maka  dapat  ditarik  tiga  kesimpulan  hasil  penelitian  

berikut. 

1. Berdasarkan  hasil  analisis  korelasi  product-moment  menunjukkan  bahwa  

hipotesis  yang  menyatakan  “ada  hubungan  positif  antara  penguasaan  bahasa  

figuratif  dan  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek”  telah  teruji  

kebenarannya.  Keduanya  berjalan  seiring,  artinya  makin  baik  penguasaan  

bahasa  figuratif  siswa,  maka  makin  baik  pula  kemampuan  mengapresiasi  

cerita  pendek  siswa  tersebut.  Kekuatan  (kadar)  hubungan  diantara  dua  

variabel  ini  ditunjukkan  oleh  koefisien  korelasi  (r y1
)  sebesar 0,52. Dan  

besarnya  sumbangan  variabel  penguasaan  bahasa  figuratif (X 1 ) terhadap  

variabel  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek  (Y)  sebesar 27,04%. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxxxix 

2. Berdasarkan  analisis  korelasi  product-moment  menunjukkan  bahwa  hipotesis  

yang  menyatakan  “ada  hubungan  positif  antara  minat  membaca  cerita  

pendek  dan  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek”  telah  teruji  

kebenarannya.  Kedua  variabel  berjalan  seiring  (memiliki  hubungan  positif),  

artinya  makin  baik  minat  membaca  cerita  pendek siswa,  maka  makin  baik  

pula  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek  siswa  tersebut.  Kekuatan  

(kadar)  hubungan  diantara  kedua  variabel  ini  ditunjukkan  oleh  koefisien  

korelasinya  (r y2
)  sebesar 0,49. Ssumbangan  variabel  minat membaca  cerita  

pendek  (X 2 )  terhadap  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek  (Y)   sebesar 

24,01%. 

3. Hasil  analisis  korelasi  ganda  menunjukkan  bahwa  hipotesis  yang  

menyatakan  “terdapat  hubungan  positif  antara  penguasaan  bahasa  figuratif 

dan  minat  membaca  cerita  pendek  secara  bersama-sama  dengan  kemampuan  

mengapresiasi  cerita  pendek”  telah  teruji  kebenarannya.  Kedua  variabel  

bebas  (prediktor)  yaitu  penguasaan  bahasa  figuratif  dan  minat  membaca  

cerita  pendek  berjalan seiring dengan variabel terikat (respons)-nya yaitu 

kemampuan mengapresiasi  cerita  pendek.  Berjalan  seiring  di  sini  berarti  

memiliki  hubungan  positif  yang  ditunjukkan  dengan  makin  baik  penguasaan  

bahasa  figuratif  dan  minat  membaca  cerita  pendek,  maka  makin  baik  pula  

kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek  siswa  tersebut.  Kekuatan  (kadar)  

hubungan  itu  ditunjukkan  oleh  koefisien  korelasi  atau  nilai  ( Ry12
)-nya  
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sebesar 0,53. Sementara itu kedua variabel  bebas  tersebut secara bersama-sama  

memberikan  sumbangan  65,61% 

Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  ketiga  

hipotesis  penelitian  yang  diajukan  diterima,  yaitu  penguasaan  bahasa  figuratif  

dan  minat  membaca  cerita  pendek  secara  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  

memiliki  hubungan  positif  dengan  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek.  

Akan  tetapi,  jika  dilihat  besar  nilai  sumbangan  variabel  bebas  (prediktor)  

kepada  variabel  terikat  (respons),  tampak  bahwa  penguasaan  bahasa  figuratif  

memberikan  sumbangan atau  kontribusi  yang lebih besar atau tinggi daripada  

minat  membaca  cerita  pendek  yang  mereka  miliki. 

 

B.  Implikasi   

Ditemukan  hubungan  positif  antara  penguasaan  bahasa  figuratif  dan  

minat  membaca  cerita  pendek  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  

dengan  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek  melahirkan  beberapa  implikasi  

penelitian  berikut  ini. 

1.  Upaya  Meningkatkan  Penguasaan   Bahasa  Figuratif  untuk  

Meningkatkan   Kemampuan  Mengapresiasi  Cerita  Pendek 

Salah  satu  temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penguasaan  bahasa  

figuratif  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  bagi  tinggi-rendahnya  kadar  

kepositifan  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek.  Jika  demikian  halnya,  

maka  peningkatan  kadar  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek  oleh  siswa  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxli 

dapat  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  penguasaan  bahasa  figuratif  terhadap  

diri  siswa. 

Penguasaan  bahasa  figuratif,  sebagaimana  telah  dipaparkan  oleh  para  

pakar  bahasa  pada  bagian  kajian  teori,  merupakan  kesanggupan  atau  

kemampuan  seseorang mentrasformasi  bahasa  yang  ‘melambangkan’ cara  khas  

penulis  atau  pembicara  dalam menguraikan  sesuatu  melalui  perbandingan  yang  

tidak  biasa,  supaya  menarik  perhatian,  dan  membuat  sesuatu  itu  menjadi  lebih  

jelas  dalam  bentuk  tulisan  atau  lisan  berdasarkan  diksi,  nada,  struktur  kalimat  

dan  makna  yang  menjadi  acuan  secara  konkret  dan  ringkas  yang  

memperlihatkan  jiwa  dan  kepribadian  penulis  (pemakai  bahasa).     

Oleh  karena  itu,  untuk  meningkatkan  penguasaan  bahasa  figuratif  siswa  

sebagai  pengguna  bahasa, dapat  dilakukan  melalui  proses  belajar  dan  pelatihan. 

Proses  belajar  dan  pelatihan  di  sini  diartikan  sebagai  upaya  guru  untuk  

memberikan  bekal  kepada  siswa  yang  lebih  memadai  dengan  pengetahuan  dan  

pemahaman  tentang  bahasa  figuratif,  yaitu  suatu  penyimpangan  bahasa  secara  

evaluatif  atau  secara  emotif  dari  bahasa  biasa, entah dalam (1)  ejaan, (2)  

pembentukan  kata, (3)  konstruksi  (kalimat,  klausa,  frasa),  atau  (4)  aplikasi  

sebuah  istilah,  untuk  memperoleh  efek  yang  biasa  digunakan  dalam  karya  

sastra  supaya  menarik  perhatian,  dan  membuat  sesuatu  itu  menjadi  lebih  jelas. 

Pelatihan yang dimaksud adalah upaya peningkatan penguasaan bahasa  

figuratif   kepada  siswa  dalam  sebuah  karya  cerita  pendek.  Hal  ini  diperlukan  

sebab  berkaitan  dengan  pemahaman  karya-karya  cerita  pendek,  bukan  saja  
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aspek  bentuk-bentuk  bahasa  yang  perlu  diketahui,  melainkan  aspek  makna  yang  

menjiwai  bentuk-bentuk  bahasa  figuratif  itu  perlu  juga  dikuasai. 

Jika  pelatihan  tersebut  di  atas  dilakukan  dengan  baik,  terarah,  terpadu    

dan berkesinambungan, barulah akan  terlihat  bahwa  peningkatan  dan  penguasaan  

bahasa  figuratif  pada  diri  siswa  akan  menjadi  salah  satu  faktor penyebab  

peningkatan  dalam  bidang  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek  pada  diri  

siswa  tersebut. 

Sebagai  konsekuensinya  agar  penguasaan  bahasa  figuratif  pada  diri  siswa  

memiliki  peranan  yang  lebih  besar  bagi  peningkatan  kemampuan  mengapresiasi  

cerita  pendek,  maka  dalam  kagiatan  membaca  karya  cerita  pendek, siswa 

hendaknya menggunakan kemampuan yang ada dan berkonsentrasi  penuh  untuk  

dapat  memahami  isi  karya  cerita  pendek  tersebut  dengan  baik,  baik  yang  

tersirat  maupun  yang  tersurat.  Dalam  konteks  ini  lebih  menekankan  pada  

pemahaman  siswa  terhadap bahasa  figuratif  yang  digunakan  pengarang  dalam  

karya  cerita  pendek  tersebut. 

 
2. Upaya  Meningkatkan  Minat  Membaca  Cerita  Pendek  untuk  

Meningkatkan    Kemampuan  Mengapresiasi  Cerita  Pendek   

Temuan  empirik  lainnya  menunjukkan  bahwa  minat  membaca  cerita  

pendek  pada  diri  siswa  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  tinggi-rendahnya  

kadar  (kepositifan)  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek.  Temuan  ini  

mengisyaratkan  bahwa  upaya  peningkatan  kadar  (kepositifan)  kemampuan  
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mengapresiasi  cerita  pendek  dapat  dilakukan  dengan  cara  mempertinggi  kadar  

(kepositifan)  minat  membaca  cerita  pendek  pada  diri  siswa. 

Minat  membaca  cerita  pendek  sebagaimana  telah  dikemukakan  pada  

bagian  kajian  teori  di  depan,  merupakan  keadaan  internal  seseorang  yang  dapat  

mempengaruhi  perilaku  terhadap  suatu  objek  atau  kejadian  di  sekitarnya.  Minat  

membaca  cerita  pendek  merupakan  hasrat  yang  besar  dengan  kesadaran,  

kemauan,  perhatian, dan  perasaan  disertai  rasa  cinta  untuk  melakukan  aktivitas  

membaca  cerita  pendek   karena  adanya  motivasi  dan  tendens  yang  ingin  

didapat  dari  aktivitas  tersebut  dengan  tujuan  memperoleh  pemahaman  yang  

bersifat  menyeluruh  tentang  bacaan  cerita  pendek  yang  telah  dibaca.  

Oemarjati  (1991: 42)  menyatakan  bahwa  apresiasi  sastra  hanya  dapat  

dilaksanakan  atas  dasar  keakraban  si  pembaca  dengan  apa   yang  dihadapinya,  

terutama  melalui  pengenalan  langsung  dengan  karya-karya  sastra.  Hanya  dengan  

ini  pengalaman  membaca  dan  kebiasaan  membaca  karya  sastra  dapat  dibinakan,  

diarahkan,  dan  dikembangkan,  sehingga  bernilai  tidaknya  sastra  sangat  

bergantung  pada  kemampuan  si  pembaca  untuk  berkomunikasi  secara  akrab  

dengan  karya  yang  dihadapi.  Untuk  itu  perlu  ditumbuhkembangkan  motivasi  

yang  hadir  dalam  diri  siswa  itu,  yaitu  ‘minat’  untuk  bisa  mengenal  dan  

mengakrabi  karya  sastra  tersebut. 

Minat  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Ahmadi  (2003: 151) sebagai  sikap  

jiwa  orang  seorang  termasuk  ketiga  fungsi  jiwanya,  yaitu:  (1)  kognisi  yang  

merupakan  sistem  kepercayaan  seseorang  mengenai  objek  minat;  (2)  emosi  
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yang  merupakan  komponen  perasaan  mengenai  objek  minat;  dan  (3)  konasi  

yang  merupakan  kecenderungan  untuk  bertindak  tertentu  sesuai  dengan  minat  

yang  dimiliki  oleh  si  subjek.  Minat seseorang  terhadap  suatu  objek  dapat  

dibentuk  dan  diubah.  Demikian  pula  halnya  dengan  minat  membaca  cerita  

pendek  pada  diri  siswa.  Dengan  demikian  upaya  mempertinggi  minat  positif  

siswa  dalam  membaca  cerita  pendek  berkaitan  dengan  upaya  agar  siswa:  (1)  

memiliki  kepercayaan  yang  tinggi  bahwa  membaca  cerita  pendek  memotivasi  

dan  bertendensi  terhadap  tujuan  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  bersifat  

menyeluruh  tentang  bacaan  cerita  pendek  yang  telah  dibaca;  (2)  merasa  senang  

karena  dapat  (a)  menikmati  keindahan  (dulce);  dan  (b)  mengambil  manfaat  

(utile)  dari  apa  dan  bagimana   penulis  memaparkan  persoalan  atau  substansi  ide  

malalui  proses  kreatif  yang  tertuang  dalam  karya  cerita  pendek;  dan  (3)  

memiliki  niat  dan  kecenderungan  yang  kuat  untuk  mengapresiasi  karya  cerita  

pendek. 

 

C.  Saran 

Berdasarkan  simpulan  dan  implikasi  hasil  penelitian  di  atas  diusulkan  

saran-saran  sebagai  berikut: 

1. Karena  dalam  penelitian ini telah  terbukti bahwa  penguasaan  bahasa  figuratif  

sebagai  salah  satu variabel  yang  ikut  menyebabkan  kualitas  kemampuan  

mengapresiasi  cerita  pendek  pada  diri  siswa,  guru  bahasa  Indonesia  

disarankan  hendaknya mengarahkan  terlebih  tugas  membaca   karya  cerita  
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pendek  yang  sifatnya  pengenalan  terhadap  aspek-aspek  bentuk  cerita  pendek  

dalam  bacaan  yang   merupakan  komposisi  yang  utuh.  Di  sini  siwa  diberi  

teks  bacaan  cerita  pendek  yang  mengandung  bahasa  figuratif ,  seperti  

metafora,  simile,  atau  bahasa  figuratif  yang  sudah  umum  dikenal  oleh  

siswa. 

Agar  tidak  menjemukan,  guru  dapat  menyediakan  beragam  jenis  

bacaan  cerita  pendek  dengan  tema  yang  berbeda  dan  dari  sumber  yang  

berlainan,  seperti  buku  kumpulan  cerita  pendek,  surat  kabar,  majalah,  atau  

dimungkinkan  karya  cerita  pendek  yang  ditulis  oleh  siswa  itu  sendiri  

sebagai  deskripsi  dari  aktulaisasi  pengalaman  hidupnya.  Selanjutnya  dengan  

arahan  guru,  siswa  diminta  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  karya  

cerita  pendek  tersebut  dengan  mencari  dan  menemukan  bahasa  figuratif  

yang  terdapat  dalam  karya  tersebut.  Hasil  kegiatan  atau  pemberian  latihan  

tersebut  diharapkan  akan  dapat  meningkatkan  penguasaan  bahasa  figuratif  

siswa.  Setelah  penguasaan  bahasa  figuratif  ini  dianggap  cukup,  barulah  

pemahaman  dikonsentrasikan  pada  pemahaman  siswa  tentang  tujuan  

penggunaan  bahasa  figuratif  dalam  karya  sastra,  khususnya  karya  cerita  

pendek. 

2. Minat membaca  cerita  pendek  merupakan  salah  satu  kontributor  bagi  

kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek.  Demikian  salam  satu  kesimpulan  

penelitian  ini.  Atas  dasar  itu,  disarankan  kepada  kepala  sekolah  dan  guru-

guru,  khususnya  guru  mata  pelajaran  bahasa  Indonesia  senantiasa  
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memikirkan,  mendorong  dan  memfasilitasi  upaya  peningkatan  minat  (positif)  

membaca  cerita  pendek  siswa.  Saran  ini  dirasakan  sangat  penting,  karena  

hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  minat  membaca  cerita  pendek  siswa  

merupakan  kontributor kedua bagi  peningkatan  kemampuan  mengapresiasi  

cerita  pendek, setelah penguasaan bahasa figuratif. 

3. Penelitian  tentang  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek  ini  sangat  

penting.  Oleh  karena  itu,  disarankan  pada  para  akademisi  dan  peneliti  untuk  

melakukan  pengkajian  lanjutan  terhadap  masalah   tersebut  secara  lebih  

mendalam  dan  meluas.  Tidak  saja  dengan  melibatkan  berbagai  faktor lainnya  

yang  diduga  berpengaruh  terhadap  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek,  

tetapi  juga  (jika  perlu)  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  dan  

pendekatan  penelitian  yang  berbeda.  Saran  ini  diusulkan,  berkaitan  dengan  

hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  penguasaan  bahasa  figuratif   dan  

minta  membaca  cerita  pendek  secara  bersama-sama  memberikan  sumbangan  

efektif  65,61 % pada  kemampuan  mengapresiasi  cerita  pendek. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxlvii 

DAFTAR  PUSTAKA 
 
Abrams, M.H. 1981. A Glosary In Literary Terms. New York: Holt, Rinehart and 

Winston. 
 
Abu Ahmadi. 2003. Psikologi Umum. Jakarta: Rineka Cipta. 
 
Agus Nuryatin. 1989. “Cerita Pendek sebagai Bahan Apresiasi dan Ajang Penulisan 

Kreatif Siswa Sekolah Menengah”. Pembinaan Bahasa Indonesia. No. 
4. Thn. 10 Desember 1989. Jakarta: Pusat Bahasa. 

 
Aminuddin. 1995. Stilistika, Pengantar Memahami Bahasa dalam Karya Sastra. 

Semarang: IKIP Semarang Press. 

 

Atar Semi, M. 1988.  Rancangan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 
Bandung: Angkasa. 

 
Bimo Walgito. 1996. Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah.  Yogyakarta: Yayasan 

Psikologi UGM. 
 
Bloom, Benjamin S. 1970. Taxonomy of Educational Objectives. Vol.II Affective 

Domain. New York: David McKay Company, Inc. 
 
Boen S. Oemarjati. 1991. “Pembinaan Apresiasi Sastra dalam Proses Belajar-

Mengajar”. Bulir-Bulir Sastra dan Bahasa: Pembaharuan Pengajaran. 
Bambang Kaswanti Purwo (Ed.). Yogyakarta: Kanisius. 

 
Boulton, Marjorie. 1984. The Anatomy of the Novel. London: Routledge & Keagan 

Paul 
 
Burhan Nurgiyantoro. 1988. Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra. 

Yogyakarta: BPFE. 
 
________. 1995. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 
 
Chaplin, J.P. 2000. Dictionary of Psychology. New York: Dell Publishing Co., Inc. 
 
Conny Semiawan.1982. Memupuk Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah. 

Jakarta: Rajawali. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxlviii 

 
Crow, Lester D., and Alice Crow.L.1993. An Outline of General Psychologi. New 

Jersey: Little Adams and Co.    
Dees, James. 1987. The Psychology of Learning. Tokyo: Mc. Graw Hill. 
 
Djajasudarma, T. Fatimah. 1999. Semantik 2, Pemahaman Ilmu Makna. Jakarta: 

Refika Aditama. 
 
Dick Hartoko. 1990.  Pengantar Ilmu Sastra. Jakarta: Gramedia. 
 
Easier. 2008. (http://www.42explore.com/figlang.htm). Diakses 23 Nopember 

2008. 
 
Effendi, S. 2002. Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Apresiasi Sastra Prosa. 

Jakarta: Universitas Indonesia. 
 
Entwistle, Noel. 1983. Styles of Learning and Teaching. Great Britain: John Wile & 

Sons. 
 
Eysenck, H.J, W. Arnold dan R. Meili. 1995. Encyclopedia of Psychology. West 

Germany: Fontana/Collins in Association with Search Press. 
 
Foster, E.M. 1979. Aspect of the Novel. New York: Harcourt World and Co Ltd. 
 
Frost. 2008.  (http://www.frostfriends.org/figurative.html) Diakses 24 Nopember 

2008. 
 
Fuad Hassan, dkk. 1981. Kamus Istilah Psikologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
 
Gagne, Robert M. dan Briggs, Leslie J. 1977.  Principles of Instructional Design. 

New York : Holt, Rinehart and Winston. 
 
Gorys Keraf. 2006. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 
 
Good, Thomas L. and Brophy, Jere F. 1990. Educational Psychology: Realistic 

approach, 4nd ed. New York and London : University of Wisconsin 
Columbia, Michigan State University, Logman. 

 
Harder. 2008. (http://www.42explore.com/figlang.htm). Diakses 20 Oktober 2008. 
 
Harvey. W.J. 1966. Character and the Novel. Ithaca: Cornell University Press. 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cxlix 

Henry Guntur Tarigan 1986. Prinsip-prinsip Dasar Sastra. Bandung: Angkasa.  
 
______ 1991. Membaca sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung: Angkasa. 
 
Herman J. Waluyo..2002.  Apresiasi dan Pengkajian Prosa Fiksi. Salatiga: Widya   

Sari Press. 
 
Hudson, William Henry. 1953. An Introduction to the Study of Literature. London: 

George Harrap & Co Ltd. 
 
Hurlock, Elizabeth B . 1981. Personality Development. New Delhi: Tata McGraw-

Hill Publishing Company Ltd. 
 
Jakob Sumardjo dan Saini K.M. 1994. Apresiasi Kesusastraan. Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama. 
 
Jassin, H.B. 1983. Tifa Penyair dan Daerahnya. Jakarta: Gunung Agung. 
 
Kartini Kartono. 1980. Teori Kepribadian. Bandung: Alumni. 
 
Kholid A. Harras dan Lilis Sulistianingsih. 1998. Membaca I. Jakarta: Depdikbud. 
 
Kennedy, X.J. 1983. An Introduction to Fiction. Boston-Toronto: Little, Brown and 

Company. 
 
Kenney, William. 1966. How to Analyze Fiction. New York: Monarch Press. 
 
Lux, dkk. 2008. (http://caping.wordpress.com). Diakses 23 Oktober 2008.   
 
Munardi .2008. ( http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/forumguru.htm) Diakses 

27 Nopember 2008 
 
Mochtar Lubis. 1983. Teknik Mengarang. Jakarta: Kurnia Esa. 
 
Muhibin Syah. 2000. Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 
 
Parman Natawijaya, S. 1982. Apresiasi Sastra dan Budaya. Jakarta: Intermasa. 
 
Perrine. 2008. (http://caping.wordpress.com). Diakses 29 Oktober 2008. 
 
Reid, Ian. 1977. The Short Story. London: Methuen & Co Ltd. 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cl 

Slameto. 1995. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. Jakarta : Rineka 

Cipta. 

Soedarsono. 1999. Speed Reading, Sistem Membaca Cepat dan Efektif. Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama. 

 
Stanton, Robert. 1965. An Introduction to Fiction. New York: Holt Rinehart & 

Winston. 

 
Sternberg, Robert J. 1994. Encyclopedia of Human Intelligence. New York: 

Macmillan Publishing Company.  
 
Suharianto. 1989. “Membina Keterampilan Membaca” dalam Majalah Pembinaan 

Bahasa Indonesia, No.3., Tahun 10, September. 
 
Sumadi Suryabrata. 1985. Psikologi Kepribadian. Jakarta: Rajawali. 
 
Suminto A.Sayuti. 1985. Puisi dan Pengajarannya. Semarang: IKIP Semarang Press. 
 
Suyatmi dan Yant Mujiyanto. 1986. Membaca 1,2,3. Surakarta: FKIP UNS. 
 
Suyitno. 1985. Komposisi Praktis. Yogyakarta: Hanindita. 
 
Tidjan.1977. Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah. Yogyakarta: Swadaya. 
 
The Liang Gie. 1994. Cara Belajar yang Efisien. Yogyakarta: Liberty. 

 

Utami Munandar.1982. Pemanduan Anak Berbakat: Suatu Studi Penjajagan. Jakarta: 
Rajawali. 

 

Wardani, I.G.A.K. 2001. Sistem Pembelajaran Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat 

Penerbitan Universitas Terbuka. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cli 

 

Warren, Howard C. 1994. Dictionary of Psychology. Cambridge, Massachusetts: 
Houghton Mifflin Company. 

 

Wellek, Rene and Austin Warren. 1989. Teori Kesusastraan (Terjemahan Melani 

Budianta).  Jakarta: Gramedia 

 

While, William F. 1996. Psycosocial Principles Applied to Calssroom Teaching. 
USA : McGraw-Hill, Inc. 

 
Winkel, W.S. 1996. Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. Jakarta: Balai 

Pustaka. 
Whiterington, H.C. 1984. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Aksara Baru. 
Yus Rusyana. 1982. Metode Pengajaran Sastra. Bandung: Gunung Larang. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 clii 

Kisi-Kisi Tes Kemampuan Mengapresiasi Cerita Pendek 
 

No Aspek 
Apresiasi 

Indikator Nomor 
Butir Soal 

Jumlah 

1 Mengenal Kemampuan mengenal kembali apa 
yang tertulis dalam cerpen yang telah 
dibaca. 

2,5,6,8,10,1
2,14,17 

8 

2 Memahami Kemampuan memahami isi cerpen yang 
telah dibaca 

1,3,4,7,11,1
2,16,29 

8 

3 Menghayati Kemampuan menghayati pesan 
informasi yang terdapat dalam cerpen 
yang telah dibaca 

9,18,19,23,2
5,28,30 

7 

4 Menikmati Kemampuan menikmati sajian cerpen 
yang telah dibaca 

15,20,21,22, 
24,26,27 

7 

Jumlah 30 
5 Menilai Kemampuan menilai isi cerpen yang 

telah dibaca 
31,32,33,34,
35,36,37,38 

     8*) 

Jumlah 8 
 

 
Keterangan : 
*) Soal nomor 31 s.d 38 adalah soal untuk mengukur aspek apresiasi pada tingkatan 
menilai. Bentuk soal ini bukan objektif tes (pilihan ganda), melainkan berbentuk 
uraian (esai) dengan kriteria tertentu. Skor bergerak dari 1,2,3,4, dam 5. Khusus 
untuk soal nomor-nomor tersebut tidak dilakukan analisis validitas secara empiris 
dengan teknik statistik, dengan pertimbangan peneliti ingin mengetahui seberapa jauh 
kemampuan siswa dalam memberi penilaian terhadap soal yang disodorkan. Dengan 
demikian hanya mengacu pada validitas teoretis (konseptual) sehingga semua soal 
untuk nomor tersebut digunakan semua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cliii 

TES KEMAMPUAN MENGAPRESIASI CERITA PENDEK 
 

 
 
Petunjuk Umum Mengerjakan Tes 
1. Tes ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan mengapresiasi cerita 

pendek Anda. 
 
2. Tes kemampuan mengapresiasi cerita pendek ini menggunakan kolaburasi antara tes 

objektif dalam bentuk pilihan ganda dan tes subjektif yang berbentuk tes esai. 
 
3. Jumlah butir soal ini terdiri dari 30 butir soal pilihan ganda dan 8 butir soal esai. Anda 

dianjurkan untuk mengerjakan semua butir soal yang tersedia. 
 
4. Bacalah semua butir pertanyaan dengan cermat dan teliti! 
 
5. Tulis jawabanmu pada lembar jawab yang telah disediakan dengan jalan memberi tanda 

silang (X) pada butir A, B, C, atau D untuk soal nomor 1 sampai 30 dan uraian singkat 
untuk soal nomor 31 sampai 38. 

 
6. Jika Anda telah selesai mengerjakan, serahkan lembar soal dan lembar jawab pada 

pengawas. 
 
7. Setiap butir soal pilihan ganda, yaitu nomor 1 sampai dengan 30 yang Anda jawab 

dengan benar akan diberi nilai atau skor 1 dan yang salah mendapatkan skor 0, 
sedangkan jawaban soal esai, yaitu soal nomor 31 sampai nomor 38 skor tertinggi 5, dan 
terendah akan mendapatkan skor 0, dengan rincian : 
Skor 5 = jawaban tepat, rincian tepat, ulasan lengkap 
Skor 4 = jawaban tepat, rincian tepat, ulasan kurang lengkap 
Skor 3 = jawaban tepat, rincian kurang tepat 
Skor 2 = jawaban kurang tepat, rincian tepat 
Skor 1 = jawaban kurang tepat, rincian kurang tepat 
Skor 0 = jawaban tidak ada / kosong 
 

8. Skor komulatif dari kolaburasi antara soal pilihan ganda dan soal esai adalah  
 30 + 40 = 70 
 
9. Untuk mendapatkan nilai siswa dengan skor 100, maka digunakan rumus :  
 (70:7) X 10 = Nilai 100 
 
10. Waktu yang disediakan bagi Anda untuk mengerjakan tes ini ada 80 menit. 

 
Selamat mengerjakan ! 
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SOAL KEMAMPUAN MENGAPRESIASI CERITA PENDEK 
 

Petunjuk I : Bacalah teks cerita pendek di bawah ini dengan seksama, kemudian jawablah 

pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda untuk nomor 1 sampai 30 dengan 

memberi tanda silang (X) pada salah satu alternative jawaban A, B,C, dan D 

yang tersedia sesuai dengan pilihan anda 

 
Teks Ceriat Pendek 

Keanehan Pak Guru Adid 
 

Dilihat dari cara berpakaiannya memang apa yang dilakukan oleh Pak Adid begitu 

para murid jika menyapanya memang terkesan berbeda jika dibandingkan dengan waktu-

waktu sebelumnya. Selama ini beliau seperti para guru yang lain selalu menggunakan 

pakaian yang lazim dikenal dengan istilah PSH. Namun, setelah kepulangannya dari 

penataran, Pak Adid tidak lagi memakai PSH. Beliau kini selalu memakai baju lengan pendek 

warna polos berdasi. Memang, apa yang dilakukan oleh Pak Adid ini sempat menarik 

perhatian para guru lain dan juga siswa yang selama ini diajarkan. 

”Pak Adid ini memang aneh,” kata Bu Susi yang waktu itu sedang duduk berhadapan 

dengan Bu Lastri sewaktu mereka tidak mengajar. 

”Aneh? Maksud Ibu?” Tanya Bu Lastri yang tampaknya kurang memahami apa yang 

dimaksudkan oleh Bu Susi. 

”Itu lho, cara beliau cara mengejar anak-anak,” tamba Bu Susi seakan mencoba 

menjelaskan apa yang ia maksud dengan ‘keanehan’ Pak Adid selama ini. 

Belum sempat Bu Lastri mencoba untuk memberikan tanggapan atas ucapan Bu Susi, 

dengan cepat Bu Susi melanjutkan ucapannya, ”Coba apakah tidak aneh jika Pak Adid 

memerintahkan kepada anak-anak untuk membawa pakaian olah raga.” 

“Membawapakaian olah raga?” Tanya Bu Lastri pendek. 

“Ya,katanya begitu,” kata Bu Susi lagi. 

“Katanya? Jadi Bu Susi nggak melihat sendiri, ya?” tanya Bu Lastri dengan nada 

suara yang terkesan kurang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bu Susi. 

Memang beberapa hari yang lalu Pakadid meminta siswa membawa pakaian olah 

raga. Sebenarnya, tanpa ada perintah dari Pak adid, para siswa pasti juga membawa. Sebab, 

hari yang dikehendaki oleh Pak Adid memang ada jam untuk mata pelajaran olah raga. 
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“Dua hari yang akan datang anak-anak saya minta membawa pakaian olah raga,” 

kata beliau waktu itu. 

“Bagaiamana, dapat atau tidak membawa pakaian olag raga?” tanya Pak Adid kepada 

para siswa. Karena para siswa yakin pada hari itu ada mata pelajaran olah raga , maka dengan 

serentak mereka pun menjawab, “Dapat, Pak!”. 

Para siswa tidak tahu alasan mengapa Pak Adid meminta mereka untuk membawa 

pakaian olah raga. Ada sebagian merasakan perintah Pak Adid sebagai hal yang aneh. “Masa 

beliau meminta siswa membawa pakaian olag raga, padahal beliau kan bukan guruolah 

raga?” itulah kata sebagaian dari para siswadalam hati. 

Ternyata maksud Pak Adid agar siswa membawa pakaian olah raga karena pada hari 

itu beliau mengajak anak-anak di lapangan. Jadi, pembelajaran tidak dilakukan di dalam 

kelas, para siswa dapat membaca puisi dengan suara yang tidak terlalu mengganggu kelas 

lain. Setelah mengetahui maksud Pak Adid semacam ini, maka para siswa pun dapat 

memahainya. 

Memang, dibandingkan dengan guru yang lain, bayak hal yang dirasakan aneh oleh 

para siswa berkaitan dengan cara mengejar Pak Adid. Dalam beberapa kali masuk kelas, 

terlihat Pak Adid pasti membawa tape recorder. Di tengah-tengah kegiatan, oleh Pak Adid 

diperdengarkan dari kaset lagu-lagu yang enak didengar. Dengan adanya suara lagu ini para 

siswa merasa senang. Suasana kelas tidak kaku. Bahkan ada sebagian siswa yang 

bersenandung lirih ketika mendengar lagu yang disenanginya. 

“Keanehan” lain yang dirasakan leh para siswa adalah berubah-ubahnya posisi duduk 

mereka. Adakalanya mereka diminta untuk berkelompok. Dengan demikian, para siswa tidak 

lagi menghadap ke searah ke papan tulis, tetapi mereka berhadap-hadapan. Ternyata oleh Pak 

Adid mereka diminta untuk berdiskusi. Ketika mereka tengah berdiskusi, Pak Adid berjalan 

sambil mengamati kegiatan masing-masing kelompok. 

Pada saat kegiatan ini, suasana kelas terkesan ‘ramai’ tidak tenang seperti biasanya. 

Anehnya, Pak Adid tidak marah dengan suasana kelas semacam ini. Sudah barang tentu hal 

ini juga dinaggap ‘aneh.’ Sebab, selama ini jika mereka ‘ramai’ sebentar saja hamper dapat 

dipastikan agar ditegur oleh guru. 
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“Itu, lo, kalau Pak Adid di kelas passti ‘ramai.’ Kata Pak Sulaiman kepada teman 

gurubyang lain yang waktu itu berada di ruang guru untuk menunggu jam pelajaran 

berikutnya. 

“Memang. Setiap kelas yang diajar Pak Adid pasti suasananya ‘ramai’ kata Pak Budi 

yang tampaknya sangat setuju dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Pak Sulaiman. “Ini 

kan mengganggu kelas yang lain,” begitu katanya lagi yang dimaksudkan sebagai isyarat 

bahwa setuju dengan pendapat Pak Sulaiman. 

“Anak-anak! Jangan gaduh! Kerjakan tugas sendiri-sendiri!” ini suara guru yang 

sering mereka dengar selama ini. Padahal, ketika Pak Adid memberikan tugas kepada 

mereka, justru para siswa diminta untuk mengerjakan bersama-sama. 

Hal ini yang juga dirasakansebagai hal yang aneh berkaitan dengan cara mengajar Pa 

Adid adalah sikap Pak Adid yang tak pernah menyalahkan pendapat yang diajukan oleh 

siswa. Jika apa yang disampaikan oleh siswa itu termasuk yang salah, maka biasanya Pak 

Adid meminta siswa lain untuk mengomentari. Dengan komentar itulah, siswa akan tahu 

apakah pendapatnya benar atau salah. Jadi, pihak yang menyatakan salah atau benar bukan 

Pak Adid melainkan siswa itu sendiri. 

Pada umumnya para iswa merasakan kini Pak Adid sering memberikan kata pujian 

kepada siswa yang telah melaporkan hasil kerjanya. Setidak-tidaknya ucapan terima kasih 

selalu disampaikan kepada para siswa yang baru saja melaporkan hasil kerjanya. 

“Terima kasih. Marilah kita beri tepuk tangan,” begitulah kata Pak Adid sehabis 

mendengarkan laporan dari salah seorang siswa. Mendengar ajakan ini, para siswa pun 

dengan semangat memberikan tepuk tangan seperti yang diperintahkan oleh Pak Adid. 

Mereka masa selama ini sangat jarang mendapatkan ucapan terima kasih dari guru, apalagi 

sanjunganatau pujian. Rasanya tak pernahada guru yang melakukan hal ini. 

“Kita diberi ucapan terima kasih?” begitulah kata salah seorang siswa ketika 

mendengar ucapan itu disampaikan oleh Pak Adid beberapa waktu yang lalu. 

“Coba sekarang tempelkanlah hasilmu itu di atas kertas yang bertempel didinding 

kelas,” kata Pak Adid setelah mendengarkan laporan dari salah seorang siswa tentang tugas 

yang diberikan kepadanya. 

“Ah, malu, Pak,” kata Andre ketika mendengar perintah itu ditujukan kepadanya. 
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“Malu, mengapa harus malu? Kamu jangan pelit. Hasil karyamu biar dinikmati 

teman yang lain,” kata Pak Adid memberikan dorogan semangat kepada Andre. Memang 

selama ini oleh teman-temannya Andre dikenal sebagai siswa yang tulisannya sulit dibaca. 

Akan tetapi, sejak ia tahu bahwa apa yang akan ditulis itu nantinya akan dipajang, maka 

Andre pun berusaha untuk memperbaiki tulisannya. Nyatanya, beberapa waktu kemudian 

tlisan Andre dikatakan oleh para temannya mudah di baca, tidak seperti belumnya. Memang, 

dengan cara seperti itu, para siswa mulai berlomba agar tulisannya dapat dengan mudah 

dibaca oleh orang lain. Meski selama ini PakAdid tidak pernah mengatakan bahwa tulisan 

siswa perlu diperbaiki. Menurut perasaan para siswa, tak pernah satu pun karya siswa yang 

dinilai jelek oleh Pak Adid, “Bagus,” itulah kata yang sering diucapkan olh beliau. 

Selanjutnya, hal ini yang juga dirasakan “aneh” oleh para siswa adalah Pak Adid 

tidak banyak menerangkan. Materi yang diajarkannya diperoleh siswa melalui mereka sendiri 

baik secara perseorangan, berpasangan maupun berkelompok. Pada umumnya mereka tidak 

merasa jika sedang mempelajari sesuatu. Kesan yang justru dirasakan adalah mereka tengah 

bermain-main. Informasi tentang materi pelajaran mereka peroleh dengan cara bermain. Tak 

ada satu siswa pun yang menjadi bosan karenanya. Mereka pada umumnya merasakan telah 

memperoleh ‘sesuatu’ sehabis mengikuti pelajaran yang diampu oleh Pak Adid. 

“Wah, ini belajar baru, ini baru belajar namanya,” kata Hendra sesaat setelah 

mengikuti pelajaran pagi itu, seperti bunyi salah satu iklan yang sering ia lihat di layer 

televisi. 

Kini, cara mengajar Pak Adid sudah tiak lagi menjadi bahan pembicaraan para guru. 

Bahkan yang menjadi sebaliknya, banyak guru yang mencoba meniru apa yang dilakukan 

oleh Pak Adid. “Ini mengajar baru, ini baru mengajar,” kata salah seorang guru sebagai 

komantatornya setelah ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Adid. 

“Memang mengajar, itu ibaratnya membuat siswa senang,” kata Pak Adid ketika 

dimintai komentar oleh salah seorang teman guru pada saat mereka tengah menikmati masa 

istirahat. “Jika Pak Adid bisa, masa aku tidak bisa,” kata Bu Lastri setelah mendengar 

komentar Pak Adid. Mendengar ini, terdengar sejumlah guru tertawa bersama. 

   Sumber : 

   Harian “Suara Merdeka,” “Yunior” dalam ‘Lembaran 

   Khusus’ 

   Edisi 177, Th. IV, Minggu, 3 Agustus 2003. 
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Pertanyaan Pilihan Ganda : 
1. Keanehan Pak Guru Adid yang dideskrepsikan dalam paragraph pertama 

adalah…. 
A. Cara mengajar kepada siswa didiknya. 
B. Cara berpakaian yang tidal lazim seperti guru lain. 
C. Memberikan siswa didik memakai kaos olah raga disaat pelajaran. 
D. Memakai pakaian seragam putih. 

 
2. Latar ‘tempat’ perbincangan Bu Latri dengan Bu Susi pada paragraph kedua 

dalam cerita pendek “ Keanehan Pak Guru Adid” adalah di…. 
A. kantor guru    C. ruang kelas 
B. ruang Tata Usaha   D. sekolah 

 
3. Dalam cerita pendek “Keanehan Pak Guru Adid”, sikap Pak Guru Adid saat 

mendapati siswanya ‘salah’ dalam menjawab pertanyaan adalah…. 
A. mengomentari kesalahan  C. memarahi siswa yang salah 
B. memberi tepuk tangan   D. meminta temannya mengomantari 

  
4. Tema cerita pendek “Keanehan Pak guru Adid” di atas adalah …. 

A. Sistem pengajaran di kelas yang diperkenalkan oleh Pak Guru Adid. 
B. Suasana senang siswa disaat menerima pelajaran dari Pak Guru adid. 
C. Kejengkelan para guru dengan sikap Pak Guru adid sewaktu memberi 

pelajaran kepada siswa. 
D. Keanehan dan ketidaklaziman Pak adid memberi pengajaran kepada siswa. 

 
5. Alur cerita dalam cerita pendek “Keanehan Pak Guru Adid” di atas adalah …. 

A. Campuran    C. maju 
B. Mundur    D. balik 
 

6. Berikut ini merupakan karakter yang ada pada Pak Guru Adid, kecuali …. 
A. penyabar    C. suka menngunjing teman 
B. baik hati    D. suka memberi pujian kepada siswa 

 
7. Dalam cerita pendek “Keanehan Pak Guru Adid” menimbulkan friksi diantara 

para guru, yaitu antara …. 
A. Bu Susi dengan Pak Budi  C. Pak Sulaiman dengan Pak Budi 
B. Bu Lastri dengan Bu Susi  D. Pak Sulaiman dengan Bu Lastri 

 
8. Tokoh-tokoh antagonis dalam cerita pendek di atas adalah …. 
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A. Bu Lastri, Pak Sulaiman, dan Pak Budi. 
B. Bu Lastri, Pak Sulaiman, dan Bu Susi. 
C. Pak Sulaiman, Pak Budi, dan Bu Susi. 
D. Bu Susi, Bu Lastri, Pak Sulaiman, dan Pak Budi. 

9. Ada perbedaan yang mencolok cara mengajar Pak guru Adid dengan guru yang 
lain. Perbedaan itu terletak pada …. 
A. Pak adid meminta para siswa mengerjakan tugas sendiri-sendiri 
B. Guru lain meminta para siswa mengerjakan tugas sendiri-sendiri. 
C. Pak Adid meminta para siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. 
D. Guru lain meminta para siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. 
 

10. Setelah mengetahui maksud mengajar Pak Guru Adid, para siswa umumnya 
merasa …. 

A. Senang    C. bosan 
B. Mencibir   D. malu 

 
11. Sudut pandang pengarang dalam cerita pendek “Keanehan Pak Guru Adid” 

adalah sebagai …. 
A. orang pertama pelaku utama dalam cerita. 
B. orang ketiga pelaku utama dalam cerita. 
C. orang pertama pelaku di luar cerita. 
D. orang ketiga pelaku di luar cerita. 

 
12. Para siswa termotivasi dengan sistem pengajaran Pak Adid dalam cerita pendek 

‘Keanehan Pak Guru Adid” adalah …. 
A. Bagus dan Andre.   C. Budi dan bagus 
B. Andre dan Hendra   D. Hendra dan Budi 

 
13. Pak Guru Adid dalam cerita pendek “Keanehan Pak Guru Adid” adalag sebagai 

…. 
A. orang pertama pelaku utama dalam cerita 
B. orang kedua pelaku utama dalm cerita 
C. orang ketiga pelaku utama dalam cerita 
D. orang pertama pelaku sampingan dalam cerita. 

 
14. Latar ‘tempat’ Pak Guru Adid membawa tape recorder saat mengajar adalah di … 

A. dalam kelas   C. luar kelas 
B. lapangan   D. sekolah 

 
15. Tujuan Pak Adid memperdengarkan lagu yang diputar di tape recorder saat 

mengajar adalag seperti di bawah ini, kecuali …. 
A. Suasana kelas tidak terlihat tegang. 
B. Para siswa dapat merasa senang. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 clx 

C. Suasana kelas tidak terlihat kaku. 
D. Membuat siswa suka bersenandung. 

 
16. “Ini mengajar baru, ini baru mengajar,” kata asalah seorang guru sebagai 

komentarnya setelah ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Guru 
Adid. Kutipan kalimat di atas menggunakan gaya bahasa …. 
A. tautologi   C. paradoks  
B. repetisi    D. eufimisme. 

 
17. Guru-guru yang ‘kurang senang’ dengan cara mengajar Pak Adid dalam cerita 

pendek “Keanehan Pak Guru Adid” adalah …. 
A. Pak Sulaiman, Pak Budi, dan Bu Susi. 
B. Bu Lastri, Pak Budi, dan Pak Sulaiman. 
C. Pak Sulaiman, Bu Lastri, dan Bu susi. 
D. Bu Susi, Pak Budi, dan Bu Lastri. 

 
18. Tujuan mengajar Pak Adid dalam cerita pendek tersebut di atas adalah …. 

A. Membuat suasana kelas menjadi ramai. 
B. Menjadikan guru lain tak nyaman mengajar. 
C. Mendapat pujian dari para siswa 
D. Membuat siswa senang di saat belajar. 

 
19. Amanat dalam cerita pendek ‘Keanaehan Pak Guru Adid” adalah agar para guru 

dapat.. 
A. menciptakan suasana yang mandiri pada para siswa saat belajar. 
B. menciptakan rasa senang sehingga para siswa termotivasi untuk belajar. 
C. menciptakan sistem belajar yang bervariatif kepada para siswa. 
D. menciptakan suasana belajar kepada para siswa lain daripada yang lain. 
 

20. Pujian yang sering ucapkan Pak Guru Adid kepada para siswa adalah seperti 
tersebut di bawah ini, kecuali …. 
A. bagus     C. terima kasih 
B. coba tanyakan temanmu  D. mari kita beri tepuk tangan 
 

21. Keberhasilan Pak Adid dengan model pembelajaran baru yang diterapkan di 
sekolah terdeskrepsikan dalam komentar guru dan para siswa seperti berikut, 
kecuali …. 
A. “Wah, ini belajar baru, ini baru belajar namanya,” kata Hendra. 
B. “Jika Pak Adid bisa, masa aku tidak bisa,” kaat Bu Lastri. 
C. “Itu lho, kalau Pak Adid di kelas pasti ‘ramai’,” kata Pak Sulaiman. 
D. “Ini mengajar baru, ini baru mengajar,” kata salah seorang guru. 
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22. Maksud Pak adid agar para siswa membawa pakaian olah raga dalam cerita 
pendek “Keanaehan Pak Guru Adid” adalah untuk …. 
A. Mengajak para siswa di lapangan untuk membaca puisi agar suaranya tidak 

mengganggu kelas lain. 
B. Mengajak para siswa di lapangan untuk melantunkan lagu agar suaranya tidak 

mengganggu kelas lain. 
C. Mengajak para siswa di dalam kelas untuk membaca puisi agar suaranya 

terdengar sampai di lapangan. 
D. Mengajak bisa didengar kelas lain sehingga mereka pun ikut membaca puisi. 
 

23. “Malu, mengapa harus malu? Kamu juga pelit. Hasil karyamu biar dinikmati 
teman lain.” Kutipan pernyataan Pak Adid dalam cerita pendek di atas bertujuan 
untuk …. 
A. menasehati siswanya.   C. memotivasi semangat siswa 
B. menilai karya siswanya  D. mengetahui kemauan siswanya 

 
24. “Kita diberi ucapan terima kasih?” begitulah kata salah seorang siswa ketika 

mendengar ucapan Pak Adid. Pernyataan dalam kutipan cerita pendek tersebut di 
atas adalah deskripsi …. 
A. keheranan siswa   C. ketidakpercayaan siswa 
B. kebanggaan siswa   D. acuh tak acuh siswa 

 
25. “Masa Beliau meminta siswa membawa pakaian olah raga, padahal Beliau kan 

bukan guru olah raga?” kata para siswa dalam hati. Kutipan pernyataan di atas 
menunjukkan bahwa …. 
A. Siswa tidak percaya dengan apa yang diperintahkan Pak Guru Adid. 
B. Siswa merasa heran dengan apa yang diperintahkan Pak Guru Adid. 
C. Siswa tidak yakin dengan apa yang diperintahkan Pak Guru Adid. 
D. Siswa merasa keanehan dengan apa yang diperintahkan Pak Guru Adid. 

 
26. Keanehan-keanehan Pak Adid saat mengajar adalah seperti pernyataan berikut ini, 

kecuali … 
A. Selalu memberi pujian kepada siswa yang elah melaporkan hasil kerjanya. 
B. Memperdengarkan lagu-lagu dari kaset yang enak didengar ditengah-tengah 

kegiatan belajar. 
C. Memerintahkan kepada para siswa untuk memakai pakaian olah raga. 
D. Membiarkan para siswa di kelas terkesan “ramai” saat diskusi kelompok 

berlangsung. 
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27. Andre sangat merespons motivasi dorongan semangat yang diberikan oleh Pak 
Adid. Respons yang paling nyata adalah …. 
A. Andre tidak malu menulis lagi. 
B. Tulisan andre diakui temannya mulai mudah dibaca. 
C. Andre bruasaha untuk memperbaiki tulisannya. 
D. Andre tidak lagi pelit untuk memamerkan karyanya. 

 
28. “Memang. Setiap kelas yang diajar Pak Adid pasti suasananya ‘ramai’ kata Pak 

Budi. Kutipan pernyataan Pak Budi dala cerita pendek “Keanaehan Pak Guru 
Adid” di atas menunjukkan bahwa …. 
A. Pak Budi mengacuhkan cara mengajar Pak Adid. 
B. Pak Budi tidak memahami dengan cara mengajar Pak Adid. 
C. Pak Budi heran dengan cara mengajar PakAdid. 
D. Pak Budi kurang senang dengan cara mengajar Pak Adid. 

 
29. Dalam cerita pendek “Keanaehan Pak Guru Adid” di atas, Bu Susi mengerti kalau 

Pak Adid memerintahkan para siswa untuk membawa pakaian olah raga. Sumber 
informasi yang didapat oleh Bu susi berasal dari …. 
A. Pak Sulaiman.   C. Bu Lasri 
B. Para siswa   D. Pak Adid. 

 
30. Yang menjadi pokok permasalahan dalam cerita pendek di atas adalah …. 

A. Cara mengajar Pak Adid. 
B. Permasalahan cara mengajar Pak Adid. 
C. Akibat yang timbul dari cara mengajar Pak Adid. 
D. Keberhasilan cara mengajar Pak Adid. 
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Petunjuk II  : Jawablah semua pertanyaan-pertanyaan untuk nomor 31 sampai 

38   
                           berikut dengan uraian singkat, dan tepat ! Semua jawaban yang 

Anda    
                           berikan akan mendapatkan nilai sesuai dengan koherensi jawaba 

Anda. 
 
Pertanyaan Esai : 

 
31. Cara mengajar Pak Guru Adid cenderung “ramai” dan mengganggu pelajaran 

kelas yang ada di sampingnya. Apa komentar Anda bila cara mengajar Pak 
Guru Adid benar-benar terjadi di sekolah Anda? Berilah alasan! 

 
32. Cara mengajar Pak Guru Adid ternyata membawa perubahan yang mencolok 

terhadap cara pandang teman-temannya dalam teknik mengajar. 
Perhatikan penggalan paragraph berikut ini : 
“Jika Pak Adid bisa, masa aku tidak bisa,” kata Bu Lastri setelah mendengar 
komentar Pak Adid. Mendengar ini, terdengar sejumlah guru tertawa 
bersama. 
Apa maksud komentar Bu Lastri tersebut ? Jeaskan ! 
 

33. “Wah, ini belajar baru, ini baru belajar namanya,” kata Hendra sesaat setelah 
mengikuti pelajaran pagi itu, sepertinya bunyi salah satu iklan yang sering ia 
lihat di layer televisi. 
Apa maksud omentar Hendra dalam kutipan pernyataan di atasmenurut 
pendapat Anda ? Tolong jelaskan ! 
 

34. Apakah sebenarnya yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca di 
dalamcerita pendek “Keanehan Pak Guru Adid” tersebut? Tolong 
deskripsikanjawaban Anda dengan singkat ! 

 
35. Adakah “persamaan” keanehan Pak Guru Adid dengan ‘salah satu saja’ guru 

yang mengajar di kelas Anda ? Kalau ada, sebutkan dan paparkan persamaan 
tersebut! 

 
36. Apa komentar Anda menyaksikan perubahan tingkah laku teman-teman Pak 

Guru Adid yang akhirnya mencontoh teknik pengajaran Pak Adid? Jelaskan 
dengan singkat pendapat Anda! 

 
37. ‘Memang mengajar, itu ibaratnya membuat siswa senang,” kata Adid. 

Apa maksud yang tersirat dalam pertanyaan Pak Adid dalam kutipan cerita 
pendek di atas? Narasikan jawaban Anda singkat saja! 
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38. Buatlah ‘kesimpulan’ cerita pendek “Keanehan Pak Guru Adid” di atas dalam 

tiga paragraf. 
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TES KEMAMPUAN MENGAPRESIASI CERITA PENDEK 
 

 
Petunjuk Umum Mengerjakan Tes 
 
11. Tes ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan mengapresiasi cerita 

pendek Anda. 
 
12. Tes kemampuan mengapresiasi cerita pendek ini menggunakan kolaburasi antara tes 

objektif dalam bentuk pilihan ganda dan tes subjektif yang berbentuk tes esai. 
 
13. Jumlah butir soal ini terdiri dari 30 butir soal pilihan ganda dan 8 butir soal esai. Anda 

dianjurkan untuk mengerjakan semua butir soal yang tersedia. 
 
14. Bacalah semua butir pertanyaan dengan cermat dan teliti! 
 
15. Tulis jawabanmu pada lembar jawab yang telah disediakan dengan jalan memberi tanda 

silang (X) pada butir A, B, C, atau D untuk soal nomor 1 sampai 30 dan uraian singkat 
untuk soal nomor 31 sampai 38. 

 
16. Jika Anda telah selesai mengerjakan, serahkan lembar soal dan lembar jawab pada 

pengawas. 
 
17. Setiap butir soal pilihan ganda, yaitu nomor 1 sampai dengan 30 yang Anda jawab 

dengan benar akan diberi nilai atau skor 1 dan yang salah mendapatkan skor 0, 
sedangkan jawaban soal esai, yaitu soal nomor 31 sampai nomor 38 skor tertinggi 5, dan 
terendah akan mendapatkan skor 0, dengan rincian : 
Skor 5 = jawaban tepat, rincian tepat, ulasan lengkap 
Skor 4 = jawaban tepat, rincian tepat, ulasan kurang lengkap 
Skor 3 = jawaban tepat, rincian kurang tepat 
Skor 2 = jawaban kurang tepat, rincian tepat 
Skor 1 = jawaban kurang tepat, rincian kurang tepat 
Skor 0 = jawaban tidak ada / kosong 
 

18. Skor komulatif dari kolaburasi antara soal pilihan ganda dan soal esai adalah  
 30 + 40 = 70 
 
19. Untuk mendapatkan nilai siswa dengan skor 100, maka digunakan rumus :  
 (70:7) X 10 = Nilai 100 
 
20. Waktu yang disediakan bagi Anda untuk mengerjakan tes ini ada 80 menit. 

 
Selamat mengerjakan ! 
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SOAL KEMAMPUAN MENGAPRESIASI CERITA PENDEK 
 

Petunjuk I : Bacalah teks cerita pendek di bawah ini dengan seksama, kemudian jawablah 

pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda untuk nomor 1 sampai 30 dengan 

memberi tanda silang (X) pada salah satu alternative jawaban A, B,C, dan D 

yang tersedia sesuai dengan pilihan anda 

 
Teks Ceriat Pendek 

Keanehan Pak Guru Adid 
 

Dilihat dari cara berpakaiannya memang apa yang dilakukan oleh Pak Adid begitu 

para murid jika menyapanya memang terkesan berbeda jika dibandingkan dengan waktu-

waktu sebelumnya. Selama ini beliau seperti para guru yang lain selalu menggunakan 

pakaian yang lazim dikenal dengan istilah PSH. Namun, setelah kepulangannya dari 

penataran, Pak Adid tidak lagi memakai PSH. Beliau kini selalu memakai baju lengan pendek 

warna polos berdasi. Memang, apa yang dilakukan oleh Pak Adid ini sempat menarik 

perhatian para guru lain dan juga siswa yang selama ini diajarkan. 

”Pak Adid ini memang aneh,” kata Bu Susi yang waktu itu sedang duduk berhadapan 

dengan Bu Lastri sewaktu mereka tidak mengajar. 

”Aneh? Maksud Ibu?” Tanya Bu Lastri yang tampaknya kurang memahami apa yang 

dimaksudkan oleh Bu Susi. 

”Itu lho, cara beliau cara mengejar anak-anak,” tamba Bu Susi seakan mencoba 

menjelaskan apa yang ia maksud dengan ‘keanehan’ Pak Adid selama ini. 

Belum sempat Bu Lastri mencoba untuk memberikan tanggapan atas ucapan Bu Susi, 

dengan cepat Bu Susi melanjutkan ucapannya, ”Coba apakah tidak aneh jika Pak Adid 

memerintahkan kepada anak-anak untuk membawa pakaian olah raga.” 

“Membawapakaian olah raga?” Tanya Bu Lastri pendek. 

“Ya,katanya begitu,” kata Bu Susi lagi. 

“Katanya? Jadi Bu Susi nggak melihat sendiri, ya?” tanya Bu Lastri dengan nada 

suara yang terkesan kurang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bu Susi. 

Memang beberapa hari yang lalu Pakadid meminta siswa membawa pakaian olah 

raga. Sebenarnya, tanpa ada perintah dari Pak adid, para siswa pasti juga membawa. Sebab, 

hari yang dikehendaki oleh Pak Adid memang ada jam untuk mata pelajaran olah raga. 
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“Dua hari yang akan datang anak-anak saya minta membawa pakaian olah raga,” 

kata beliau waktu itu. 

“Bagaiamana, dapat atau tidak membawa pakaian olag raga?” tanya Pak Adid kepada 

para siswa. Karena para siswa yakin pada hari itu ada mata pelajaran olah raga , maka dengan 

serentak mereka pun menjawab, “Dapat, Pak!”. 

Para siswa tidak tahu alasan mengapa Pak Adid meminta mereka untuk membawa 

pakaian olah raga. Ada sebagian merasakan perintah Pak Adid sebagai hal yang aneh. “Masa 

beliau meminta siswa membawa pakaian olag raga, padahal beliau kan bukan guruolah 

raga?” itulah kata sebagaian dari para siswadalam hati. 

Ternyata maksud Pak Adid agar siswa membawa pakaian olah raga karena pada hari 

itu beliau mengajak anak-anak di lapangan. Jadi, pembelajaran tidak dilakukan di dalam 

kelas, para siswa dapat membaca puisi dengan suara yang tidak terlalu mengganggu kelas 

lain. Setelah mengetahui maksud Pak Adid semacam ini, maka para siswa pun dapat 

memahainya. 

Memang, dibandingkan dengan guru yang lain, bayak hal yang dirasakan aneh oleh 

para siswa berkaitan dengan cara mengejar Pak Adid. Dalam beberapa kali masuk kelas, 

terlihat Pak Adid pasti membawa tape recorder. Di tengah-tengah kegiatan, oleh Pak Adid 

diperdengarkan dari kaset lagu-lagu yang enak didengar. Dengan adanya suara lagu ini para 

siswa merasa senang. Suasana kelas tidak kaku. Bahkan ada sebagian siswa yang 

bersenandung lirih ketika mendengar lagu yang disenanginya. 

“Keanehan” lain yang dirasakan leh para siswa adalah berubah-ubahnya posisi duduk 

mereka. Adakalanya mereka diminta untuk berkelompok. Dengan demikian, para siswa tidak 

lagi menghadap ke searah ke papan tulis, tetapi mereka berhadap-hadapan. Ternyata oleh Pak 

Adid mereka diminta untuk berdiskusi. Ketika mereka tengah berdiskusi, Pak Adid berjalan 

sambil mengamati kegiatan masing-masing kelompok. 

Pada saat kegiatan ini, suasana kelas terkesan ‘ramai’ tidak tenang seperti biasanya. 

Anehnya, Pak Adid tidak marah dengan suasana kelas semacam ini. Sudah barang tentu hal 

ini juga dinaggap ‘aneh.’ Sebab, selama ini jika mereka ‘ramai’ sebentar saja hamper dapat 

dipastikan agar ditegur oleh guru. 
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“Itu, lo, kalau Pak Adid di kelas passti ‘ramai.’ Kata Pak Sulaiman kepada teman 

gurubyang lain yang waktu itu berada di ruang guru untuk menunggu jam pelajaran 

berikutnya. 

“Memang. Setiap kelas yang diajar Pak Adid pasti suasananya ‘ramai’ kata Pak Budi 

yang tampaknya sangat setuju dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Pak Sulaiman. “Ini 

kan mengganggu kelas yang lain,” begitu katanya lagi yang dimaksudkan sebagai isyarat 

bahwa setuju dengan pendapat Pak Sulaiman. 

“Anak-anak! Jangan gaduh! Kerjakan tugas sendiri-sendiri!” ini suara guru yang 

sering mereka dengar selama ini. Padahal, ketika Pak Adid memberikan tugas kepada 

mereka, justru para siswa diminta untuk mengerjakan bersama-sama. 

Hal ini yang juga dirasakansebagai hal yang aneh berkaitan dengan cara mengajar Pa 

Adid adalah sikap Pak Adid yang tak pernah menyalahkan pendapat yang diajukan oleh 

siswa. Jika apa yang disampaikan oleh siswa itu termasuk yang salah, maka biasanya Pak 

Adid meminta siswa lain untuk mengomentari. Dengan komentar itulah, siswa akan tahu 

apakah pendapatnya benar atau salah. Jadi, pihak yang menyatakan salah atau benar bukan 

Pak Adid melainkan siswa itu sendiri. 

Pada umumnya para iswa merasakan kini Pak Adid sering memberikan kata pujian 

kepada siswa yang telah melaporkan hasil kerjanya. Setidak-tidaknya ucapan terima kasih 

selalu disampaikan kepada para siswa yang baru saja melaporkan hasil kerjanya. 

“Terima kasih. Marilah kita beri tepuk tangan,” begitulah kata Pak Adid sehabis 

mendengarkan laporan dari salah seorang siswa. Mendengar ajakan ini, para siswa pun 

dengan semangat memberikan tepuk tangan seperti yang diperintahkan oleh Pak Adid. 

Mereka masa selama ini sangat jarang mendapatkan ucapan terima kasih dari guru, apalagi 

sanjunganatau pujian. Rasanya tak pernahada guru yang melakukan hal ini. 

“Kita diberi ucapan terima kasih?” begitulah kata salah seorang siswa ketika 

mendengar ucapan itu disampaikan oleh Pak Adid beberapa waktu yang lalu. 

“Coba sekarang tempelkanlah hasilmu itu di atas kertas yang bertempel didinding 

kelas,” kata Pak Adid setelah mendengarkan laporan dari salah seorang siswa tentang tugas 

yang diberikan kepadanya. 

“Ah, malu, Pak,” kata Andre ketika mendengar perintah itu ditujukan kepadanya. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 clxix 

“Malu, mengapa harus malu? Kamu jangan pelit. Hasil karyamu biar dinikmati 

teman yang lain,” kata Pak Adid memberikan dorogan semangat kepada Andre. Memang 

selama ini oleh teman-temannya Andre dikenal sebagai siswa yang tulisannya sulit dibaca. 

Akan tetapi, sejak ia tahu bahwa apa yang akan ditulis itu nantinya akan dipajang, maka 

Andre pun berusaha untuk memperbaiki tulisannya. Nyatanya, beberapa waktu kemudian 

tlisan Andre dikatakan oleh para temannya mudah di baca, tidak seperti belumnya. Memang, 

dengan cara seperti itu, para siswa mulai berlomba agar tulisannya dapat dengan mudah 

dibaca oleh orang lain. Meski selama ini PakAdid tidak pernah mengatakan bahwa tulisan 

siswa perlu diperbaiki. Menurut perasaan para siswa, tak pernah satu pun karya siswa yang 

dinilai jelek oleh Pak Adid, “Bagus,” itulah kata yang sering diucapkan olh beliau. 

Selanjutnya, hal ini yang juga dirasakan “aneh” oleh para siswa adalah Pak Adid 

tidak banyak menerangkan. Materi yang diajarkannya diperoleh siswa melalui mereka sendiri 

baik secara perseorangan, berpasangan maupun berkelompok. Pada umumnya mereka tidak 

merasa jika sedang mempelajari sesuatu. Kesan yang justru dirasakan adalah mereka tengah 

bermain-main. Informasi tentang materi pelajaran mereka peroleh dengan cara bermain. Tak 

ada satu siswa pun yang menjadi bosan karenanya. Mereka pada umumnya merasakan telah 

memperoleh ‘sesuatu’ sehabis mengikuti pelajaran yang diampu oleh Pak Adid. 

“Wah, ini belajar baru, ini baru belajar namanya,” kata Hendra sesaat setelah 

mengikuti pelajaran pagi itu, seperti bunyi salah satu iklan yang sering ia lihat di layer 

televisi. 

Kini, cara mengajar Pak Adid sudah tiak lagi menjadi bahan pembicaraan para guru. 

Bahkan yang menjadi sebaliknya, banyak guru yang mencoba meniru apa yang dilakukan 

oleh Pak Adid. “Ini mengajar baru, ini baru mengajar,” kata salah seorang guru sebagai 

komantatornya setelah ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Adid. 

“Memang mengajar, itu ibaratnya membuat siswa senang,” kata Pak Adid ketika 

dimintai komentar oleh salah seorang teman guru pada saat mereka tengah menikmati masa 

istirahat. “Jika Pak Adid bisa, masa aku tidak bisa,” kata Bu Lastri setelah mendengar 

komentar Pak Adid. Mendengar ini, terdengar sejumlah guru tertawa bersama. 

   Sumber : 

   Harian “Suara Merdeka,” “Yunior” dalam ‘Lembaran 

   Khusus’ 

   Edisi 177, Th. IV, Minggu, 3 Agustus 2003. 
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Pertanyaan Pilihan Ganda : 
39. Keanehan Pak Guru Adid yang dideskrepsikan dalam paragraph pertama 

adalah…. 
A. Cara mengajar kepada siswa didiknya. 
B. Cara berpakaian yang tidal lazim seperti guru lain. 
C. Memberikan siswa didik memakai kaos olah raga disaat pelajaran. 
D. Memakai pakaian seragam putih. 

 
40. Latar ‘tempat’ perbincangan Bu Latri dengan Bu Susi pada paragraph kedua 

dalam cerita pendek “ Keanehan Pak Guru Adid” adalah di…. 
A. kantor guru    C. ruang kelas 
B. ruang Tata Usaha   D. sekolah 

 
41. Dalam cerita pendek “Keanehan Pak Guru Adid”, sikap Pak Guru Adid saat 

mendapati siswanya ‘salah’ dalam menjawab pertanyaan adalah…. 
A. mengomentari kesalahan  C. memarahi siswa yang salah 
B. memberi tepuk tangan   D. meminta temannya mengomantari 

  
42. Tema cerita pendek “Keanehan Pak guru Adid” di atas adalah …. 

A. Sistem pengajaran di kelas yang diperkenalkan oleh Pak Guru Adid. 
B. Suasana senang siswa disaat menerima pelajaran dari Pak Guru adid. 
C. Kejengkelan para guru dengan sikap Pak Guru adid sewaktu memberi 

pelajaran kepada siswa. 
D. Keanehan dan ketidaklaziman Pak adid memberi pengajaran kepada siswa. 

 
43. Alur cerita dalam cerita pendek “Keanehan Pak Guru Adid” di atas adalah …. 

A. Campuran    C. maju 
B. Mundur    D. balik 
 

44. Berikut ini merupakan karakter yang ada pada Pak Guru Adid, kecuali …. 
A. penyabar    C. suka menngunjing teman 
B. baik hati    D. suka memberi pujian kepada siswa 

 
45. Dalam cerita pendek “Keanehan Pak Guru Adid” menimbulkan friksi diantara 

para guru, yaitu antara …. 
A. Bu Susi dengan Pak Budi  C. Pak Sulaiman dengan Pak Budi 
B. Bu Lastri dengan Bu Susi  D. Pak Sulaiman dengan Bu Lastri 

 
46. Tokoh-tokoh antagonis dalam cerita pendek di atas adalah …. 

A. Bu Lastri, Pak Sulaiman, dan Pak Budi. 
B. Bu Lastri, Pak Sulaiman, dan Bu Susi. 
C. Pak Sulaiman, Pak Budi, dan Bu Susi. 
D. Bu Susi, Bu Lastri, Pak Sulaiman, dan Pak Budi. 
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47. Ada perbedaan yang mencolok cara mengajar Pak guru Adid dengan guru yang 
lain. Perbedaan itu terletak pada …. 
A. Pak adid meminta para siswa mengerjakan tugas sendiri-sendiri 
B. Guru lain meminta para siswa mengerjakan tugas sendiri-sendiri. 
C. Pak Adid meminta para siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. 
D. Guru lain meminta para siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. 
 

48. Setelah mengetahui maksud mengajar Pak Guru Adid, para siswa umumnya 
merasa …. 

A. Senang    C. bosan 
B. Mencibir   D. malu 

 
49. Sudut pandang pengarang dalam cerita pendek “Keanehan Pak Guru Adid” 

adalah sebagai …. 
A. orang pertama pelaku utama dalam cerita. 
B. orang ketiga pelaku utama dalam cerita. 
C. orang pertama pelaku di luar cerita. 
D. orang ketiga pelaku di luar cerita. 

 
50. Para siswa termotivasi dengan sistem pengajaran Pak Adid dalam cerita pendek 

‘Keanehan Pak Guru Adid” adalah …. 
A. Bagus dan Andre.   C. Budi dan bagus 
B. Andre dan Hendra   D. Hendra dan Budi 

 
51. Pak Guru Adid dalam cerita pendek “Keanehan Pak Guru Adid” adalag sebagai 

…. 
A. orang pertama pelaku utama dalam cerita 
B. orang kedua pelaku utama dalm cerita 
C. orang ketiga pelaku utama dalam cerita 
D. orang pertama pelaku sampingan dalam cerita. 

 
52. Latar ‘tempat’ Pak Guru Adid membawa tape recorder saat mengajar adalah di … 

A. dalam kelas   C. luar kelas 
B. lapangan   D. sekolah 

 
53. Tujuan Pak Adid memperdengarkan lagu yang diputar di tape recorder saat 

mengajar adalag seperti di bawah ini, kecuali …. 
A. Suasana kelas tidak terlihat tegang. 
B. Para siswa dapat merasa senang. 
C. Suasana kelas tidak terlihat kaku. 
D. Membuat siswa suka bersenandung. 
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54. “Ini mengajar baru, ini baru mengajar,” kata asalah seorang guru sebagai 
komentarnya setelah ia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Guru 
Adid. Kutipan kalimat di atas menggunakan gaya bahasa …. 
A. tautologi   C. paradoks  
B. repetisi    D. eufimisme. 

 
55. Guru-guru yang ‘kurang senang’ dengan cara mengajar Pak Adid dalam cerita 

pendek “Keanehan Pak Guru Adid” adalah …. 
A. Pak Sulaiman, Pak Budi, dan Bu Susi. 
B. Bu Lastri, Pak Budi, dan Pak Sulaiman. 
C. Pak Sulaiman, Bu Lastri, dan Bu susi. 
D. Bu Susi, Pak Budi, dan Bu Lastri. 

 
56. Tujuan mengajar Pak Adid dalam cerita pendek tersebut di atas adalah …. 

A. Membuat suasana kelas menjadi ramai. 
B. Menjadikan guru lain tak nyaman mengajar. 
C. Mendapat pujian dari para siswa 
D. Membuat siswa senang di saat belajar. 

 
57. Amanat dalam cerita pendek ‘Keanaehan Pak Guru Adid” adalah agar para guru 

dapat.. 
A. menciptakan suasana yang mandiri pada para siswa saat belajar. 
B. menciptakan rasa senang sehingga para siswa termotivasi untuk belajar. 
C. menciptakan sistem belajar yang bervariatif kepada para siswa. 
D. menciptakan suasana belajar kepada para siswa lain daripada yang lain. 
 

58. Pujian yang sering ucapkan Pak Guru Adid kepada para siswa adalah seperti 
tersebut di bawah ini, kecuali …. 
A. bagus     C. terima kasih 
B. coba tanyakan temanmu  D. mari kita beri tepuk tangan 
 

59. Keberhasilan Pak Adid dengan model pembelajaran baru yang diterapkan di 
sekolah terdeskrepsikan dalam komentar guru dan para siswa seperti berikut, 
kecuali …. 
A. “Wah, ini belajar baru, ini baru belajar namanya,” kata Hendra. 
B. “Jika Pak Adid bisa, masa aku tidak bisa,” kaat Bu Lastri. 
C. “Itu lho, kalau Pak Adid di kelas pasti ‘ramai’,” kata Pak Sulaiman. 
D. “Ini mengajar baru, ini baru mengajar,” kata salah seorang guru. 
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60. Maksud Pak adid agar para siswa membawa pakaian olah raga dalam cerita 
pendek “Keanaehan Pak Guru Adid” adalah untuk …. 
A. Mengajak para siswa di lapangan untuk membaca puisi agar suaranya tidak 

mengganggu kelas lain. 
B. Mengajak para siswa di lapangan untuk melantunkan lagu agar suaranya tidak 

mengganggu kelas lain. 
C. Mengajak para siswa di dalam kelas untuk membaca puisi agar suaranya 

terdengar sampai di lapangan. 
D. Mengajak bisa didengar kelas lain sehingga mereka pun ikut membaca puisi. 
 

61. “Malu, mengapa harus malu? Kamu juga pelit. Hasil karyamu biar dinikmati 
teman lain.” Kutipan pernyataan Pak Adid dalam cerita pendek di atas bertujuan 
untuk …. 
A. menasehati siswanya.   C. memotivasi semangat siswa 
B. menilai karya siswanya  D. mengetahui kemauan siswanya 

 
62. “Kita diberi ucapan terima kasih?” begitulah kata salah seorang siswa ketika 

mendengar ucapan Pak Adid. Pernyataan dalam kutipan cerita pendek tersebut di 
atas adalah deskripsi …. 
A. keheranan siswa   C. ketidakpercayaan siswa 
B. kebanggaan siswa   D. acuh tak acuh siswa 

 
63. “Masa Beliau meminta siswa membawa pakaian olah raga, padahal Beliau kan 

bukan guru olah raga?” kata para siswa dalam hati. Kutipan pernyataan di atas 
menunjukkan bahwa …. 
A. Siswa tidak percaya dengan apa yang diperintahkan Pak Guru Adid. 
B. Siswa merasa heran dengan apa yang diperintahkan Pak Guru Adid. 
C. Siswa tidak yakin dengan apa yang diperintahkan Pak Guru Adid. 
D. Siswa merasa keanehan dengan apa yang diperintahkan Pak Guru Adid. 

 
64. Keanehan-keanehan Pak Adid saat mengajar adalah seperti pernyataan berikut ini, 

kecuali … 
A. Selalu memberi pujian kepada siswa yang elah melaporkan hasil kerjanya. 
B. Memperdengarkan lagu-lagu dari kaset yang enak didengar ditengah-tengah 

kegiatan belajar. 
C. Memerintahkan kepada para siswa untuk memakai pakaian olah raga. 
D. Membiarkan para siswa di kelas terkesan “ramai” saat diskusi kelompok 

berlangsung. 
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65. Andre sangat merespons motivasi dorongan semangat yang diberikan oleh Pak 
Adid. Respons yang paling nyata adalah …. 
A. Andre tidak malu menulis lagi. 
B. Tulisan andre diakui temannya mulai mudah dibaca. 
C. Andre bruasaha untuk memperbaiki tulisannya. 
D. Andre tidak lagi pelit untuk memamerkan karyanya. 

 
66. “Memang. Setiap kelas yang diajar Pak Adid pasti suasananya ‘ramai’ kata Pak 

Budi. Kutipan pernyataan Pak Budi dala cerita pendek “Keanaehan Pak Guru 
Adid” di atas menunjukkan bahwa …. 
A. Pak Budi mengacuhkan cara mengajar Pak Adid. 
B. Pak Budi tidak memahami dengan cara mengajar Pak Adid. 
C. Pak Budi heran dengan cara mengajar PakAdid. 
D. Pak Budi kurang senang dengan cara mengajar Pak Adid. 

 
67. Dalam cerita pendek “Keanaehan Pak Guru Adid” di atas, Bu Susi mengerti kalau 

Pak Adid memerintahkan para siswa untuk membawa pakaian olah raga. Sumber 
informasi yang didapat oleh Bu susi berasal dari …. 
A. Pak Sulaiman.   C. Bu Lasri 
B. Para siswa   D. Pak Adid. 

 
68. Yang menjadi pokok permasalahan dalam cerita pendek di atas adalah …. 

A. Cara mengajar Pak Adid. 
B. Permasalahan cara mengajar Pak Adid. 
C. Akibat yang timbul dari cara mengajar Pak Adid. 
D. Keberhasilan cara mengajar Pak Adid. 

 
 
Petunjuk II  :  
Jawablah semua pertanyaan-pertanyaan untuk nomor 31 sampai 38 berikut dengan                        
uraian singkat, dan tepat ! Semua jawaban yang Anda berikan akan mendapatkan 
nilai sesuai dengan koherensi jawaba Anda. 
 
Pertanyaan Esai : 

 
69. Cara mengajar Pak Guru Adid cenderung “ramai” dan mengganggu pelajaran 

kelas yang ada di sampingnya. Apa komentar Anda bila cara mengajar Pak 
Guru Adid benar-benar terjadi di sekolah Anda? Berilah alasan! 

 
70. Cara mengajar Pak Guru Adid ternyata membawa perubahan yang mencolok 

terhadap cara pandang teman-temannya dalam teknik mengajar. 
Perhatikan penggalan paragraph berikut ini : 
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“Jika Pak Adid bisa, masa aku tidak bisa,” kata Bu Lastri setelah mendengar 
komentar Pak Adid. Mendengar ini, terdengar sejumlah guru tertawa 
bersama. 
Apa maksud komentar Bu Lastri tersebut ? Jeaskan ! 
 

71. “Wah, ini belajar baru, ini baru belajar namanya,” kata Hendra sesaat setelah 
mengikuti pelajaran pagi itu, sepertinya bunyi salah satu iklan yang sering ia 
lihat di layer televisi. 
Apa maksud omentar Hendra dalam kutipan pernyataan di atasmenurut 
pendapat Anda ? Tolong jelaskan ! 
 

72. Apakah sebenarnya yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca di 
dalamcerita pendek “Keanehan Pak Guru Adid” tersebut? Tolong 
deskripsikanjawaban Anda dengan singkat ! 

 
73. Adakah “persamaan” keanehan Pak Guru Adid dengan ‘salah satu saja’ guru 

yang mengajar di kelas Anda ? Kalau ada, sebutkan dan paparkan persamaan 
tersebut! 

 
74. Apa komentar Anda menyaksikan perubahan tingkah laku teman-teman Pak 

Guru Adid yang akhirnya mencontoh teknik pengajaran Pak Adid? Jelaskan 
dengan singkat pendapat Anda! 

 
75. ‘Memang mengajar, itu ibaratnya membuat siswa senang,” kata Adid. 

Apa maksud yang tersirat dalam pertanyaan Pak Adid dalam kutipan cerita 
pendek di atas? Narasikan jawaban Anda singkat saja! 
 

76. Buatlah ‘kesimpulan’ cerita pendek “Keanehan Pak Guru Adid” di atas dalam 
tiga paragraf. 
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KISI-KISI TES PENGUASAAN BAHASA FIGURATIF 
(Sebelum Uji Coba) 

 
 

No Dimensi Indikator yang dinilai Nomor Butir 
Soal 

Jumlah 
Soal 

1 Metafora 
 

Kemampuan menguasai metafora 1,16, 21, 35 4 

2 Simile Kemampuan menguasai simile 
 

17, 19, 22,36 4 

3 Persoinifikasi 
 

Kemampuan menguasai Persoinifikasi 
 

3,18, 23, 34 4 

4 Hiperbola 
 

Kemampuan menguasai Hiperbola 
 

2, 4, 24, 32 
 

4 

5 Sinekdoke 
 

Kemampuan menguasai Sinekdoke 
 

5, 20, 25, 31 4 

6 Ironi 
 

Kemampuan menguasai Ironi 
 

6, 11, 30, 40 4 

7 Alegori-parabel-fabel 
 

Kemampuan menguasai  
Alegori, parable, fabel 

7, 12, 29, 39 4 

8 Paradoks 
 

Kemampuan menguasai Paradoks 
 

9, 13, 28, 38 4 

9 Metonemia 
 

Kemampuan menguasai Metonemia 
 

8, 14, 27, 37 4 

10 Litotes 
 

Kemampuan menguasai Litotes 
 

10, 15, 26, 33 4 

Jumlah 40 

 
Keterangan: 
 
Butir pernyataan penguasaan bahasa figuratif yang dinyatakan drop atau tidak valid ada 
empat, yaitu butir nomor 2, 9, 33, dan 39 
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KISI-KISI TES PENGUASAAN BAHASA FIGURATIF 
(Setelah Uji Coba) 

 
 

No Dimensi Indikator yang dinilai Nomor Butir 
Soal 

Jumlah 
Soal 

1 Metafora 
 

Kemampuan menguasai metafora 1,14,19,32 4 

2 Simile Kemampuan menguasai simile 
 

15,17,20,23 4 

3 Persoinifikasi 
 

Kemampuan menguasai Persoinifikasi 
 

2,16,21,31 4 

4 Hiperbola 
 

Kemampuan menguasai Hiperbola 
 

3,22,30 
 

3 

5 Sinekdoke 
 

Kemampuan menguasai Sinekdoke 
 

4,18,23,29 4 

6 Ironi 
 

Kemampuan menguasai Ironi 
 

5,9,2,36 4 

7 Alegori-parabel-fabel 
 

Kemampuan menguasai  
Alegori, parable, fabel 

6,10,27 3 

8 Paradoks 
 

Kemampuan menguasai Paradoks 
 

7,11,26,35 4 

9 Metonemia 
 

Kemampuan menguasai Metonemia 
 

12,25,34 3 

10 Litotes 
 

Kemampuan menguasai Litotes 
 

8,13,24 3 

Jumlah 36 
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TES PENGUASAAN BAHASA FIGURATIF 
 
 

Petunjuk Umum Mengerjakan Tes 
 

1. Tes ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan bahasa 
figurative yang Anda kuasai. 

2. Jumlah butir soal ada 36. Anda dianjurkan untuk mengerjakan semua butir 
soal yang tersedia. 

3. Soal-soal tes penguasaan bagas figuratif ini sebatas pemahaman bahasa majas 
Anda terhadap cerita pendek yang disajikan di halaman dua beikut ini. 

4. Bacalah semua butir pertanyaan dengan cermat dan teliti. 
5. Tulis jawabanmu pada lembar jawab yang telah disediakan dengan jalan 

memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D. 
6. Jika Anda telah selesai mengerjakan, serahkan lembar soal dan lembar jawab 

pada pengawas. 
7. Setiap butir soal yang Anda jawab dengan benar akan diberi nilai atau skor 1 

sehingga skor tertinggi ada 36. 
8. Untuk mendiskripsikan nilai siswa dengan skor 100, maka digunakan rumus :  

Σ B X (100 : 36) = 36 X 2.78 = 100,08 (dibulatkan 100) 
9.  Waktu yang disediakan bagi Anda untuk mengerjakan tes ini ada 80 menit.  

 
 

Selamat mengerjakan ! 
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SOAL PENGUASAAN BAHASA FIGURATIF 
 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan Teks Cerita Pendek di 
bawah ini           

                 dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu alternatif  jawaban A, B, C, 
atau D       

                 yang tersedia sesuai dengan pilihanmu! 
             
   

 Teks Cerita Pendek 

 
Gelombang Besar di Kota Itu 

Oleh Isbedy Stiawan ZS    
 

Mungkin akan banyak yang menaiki perahu itu, kalau saja Khidir tak melubangi 

lambungnya. Dan perahu akan meluncur saat gelombang besar di kota itu. Ibu memulai kisah 

malam ini.  

 Ibu memang juru cerita yang baik, tidak saja aku sebagai anaknya yang mengatakan 

itu tapi semua orang dikampungku mengakuinya. Sebagai bekas pemain sandiwara rakyat, 

ibu dikenal sangat piawai saat menarasikan kisah. Banyak orang mengaguminya. Tak sedikit 

pendengarnya yang terharu ( bahkan pernah ada penonton yang menangis histeris ) kala ibu 

membawakan cerita. Keahlian menjadi juru cerita tetap dijaga ibu, bahkan sampai dia 

beranak lima dan memiliki 15 cucu. Kini usia ibu sudah 80 tahun. Suaranya terdengar lirih 

jika sedang berkisah. 

 Ibu lalu mengisahkan tentang perahu yang tertambat di tepi pantai, ketika Khidir 

membawa “murid” – nya menimba ilmu dari kehidupan ini. Berkali-kali “sang guru” 

mengajarkan kebijakan, namun terasa janggal dan tak masuk akal bagi si murid. Tetapi, 

setiap kali sang murid hendak bertanya. Lihat saja apa yang kulakukan, kelak kau akan 

memahami dengan cara arif lagi bijaksana. Hidup ini perlu dilakoni dengan bijaksana! “ 

 Maka karena itu pula, anak-anak dianggap tabu apabila banyak bertanya pada orang 

dewasa. Entahlah, kata ibu, terkadang pikiran orang dewasa sering sulit dicermati oleh anak-

anak. “Setelah lambung perahu itu dilubangi, guru dan murid itu membuat perahu lain dari 

batang pohon. Kayu itu dilubangi hanya pas untuk kedua tubuh itu dalam keadaan berdiri, 

setelah itu berlayarlah. Sungguh menyiksa! “ 
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 Ibu sudah lama tak berkisah. Yang aku ingat ibu terakhir cerita soalgelombang besar 

di (sebuah ) kota. Kisah ibu, mungkin ini yang terakhir karena sejak itu sudah beberapa tahun 

ini ibu tak lagi memanggil cucu-cucunya untuk mendengar kisahnya, konon di masa 

mendatang akan sampai ke kota ini sebuah gelombang amat besar dan dasyat. Gelombang 

setinggi lebih dari lima meter itu sampai dimuntahkan oleh lautan mahaluas. Air bah itu akan 

menghancurkan ribuan bangunan, pohon, kapal, perahu, dan puluhan ribu manusia. Saat itu 

kota seperti kiamat. 

 Orang-orang berlari ketakutan mencari perlindungan. Lebih dari 30 ribu mayat 

terhampar disetiap sudut kota. Kota menjadi gelap. Alat penerang rusak. Mereka sulit 

dihubungi saudaranya di lain kota karena alat bicara juga rusak total. Dimana-mana mayat 

membusuk. Tanah bercampur Lumpur menggenangi kota. Pohon tumbang menutupi kota 

yang dulu amat indah. Ladang tak lagi bertanda. Bahkan kapal besar pun terdampar di 

jantung kota.  

 Kemana para pelaut yang terkenal jagoan itu ? Mati. Mereka dihempas gelombang 

besar hingga beratus-ratus meter terhanyut. Anak-anak nelayan bertelanjang dada di tepi 

pantai menanti para bapak membawa tangkapan ikan, juga lenyap ditelan gelombang 

mahadasyat. Tanah dikota itu retak. Seperti dibalikkan sebagaimana kaum Luth dulu. Kota 

tak lagi bertanda. Mesti bertahun-tahun untuk dibangun kembali. Menjadi kota baru. Dihuni 

oleh kaum baru.  

*** 
Kota itu telah lama menanggung duka. Tak terbilang tahun. Penuh luka. Padahal, 

sumber daya alamnya amat kaya. Hanya saja hasilnya tak dinikmati oleh warga, tapi diangkut 

ke lain kota. Kehidupan di sana memprihatinkan. Lapar ditumpukkan alam nan kaya. Bagai 

tikus mati di lumbung padi. Ladang ganja diberangus. Sumur minyak diisap dan dialirkan ke 

kerajaan. Atau dikorupsi oleh gubernur. 

 Beberapa kali raja diganti. Nasib rakyat di sana tetap miskin. Rakyat bergolak. Lalu 

serdadu datang dan memberondong. Bertahun-tahun masyarakat dikecam oleh ketakutan. 

Tiada berani memandang bintang. Tak lagi ketemu kunang-kunang. Langit pekat setiap saat. 

Anak-anak tak berani main gobak sodor dibawah bulan. Bahkan untuk sebuah percintaan. 

Penerang hanya dihidupkan seperlunya. Diruang tengah atau di kamar tidur. Jika para orang 
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tua hendak bercinta, lebih dalam pelukan gelap. Khawatir diintip, takut diberondong para 

serdadu.  

 “ Tidak boleh ada keriangan dikota itu, “ kisah ibu, mungkin inilah cerita terakhir ibu 

yang kudengar, sebab setelah itu ia tak lagi mengumpulkan kami dan cucu-cucunya. Warga 

mesti hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Maka ia harus selalu disebar teror, wabah, dan 

segala macam suara dentuman…” 

 Bertahun-tahun. Ya, warga kota itu tak dapat berbuat banyak demi membangun kota 

mereka. Ladang-ladang yang terbuka ditutup seketika tanpa batas waktu. Para orang tua tiada 

boleh keluar rumah di malam hari. Mereka juga dikenakan sanksi jika bercinta. Anak-anak 

harus dalam awasan para orang tua, setiap waktu. Apabila ketahuan para anak lari dari rumah 

menuju belantara, maka para orang tua diseret untuk diadili. Anak-anak yang lari dan 

bersembunyi ke hutan-hutan, pastilah begitu keluar sebagai gerilyawan. Dan, itu akan 

mengancam pemerintah yang berkuasa.  

 Oleh sebab itu, kisah ibu, sebelum anak-anak lelaki lari kehutan-hutan maka para 

orang tua dibebani untuk mengawasi setiap anaknya. Barang kali lantaran dibebani tugas 

itulah, para orang tua tidak sempat bercinta lagi. Mereka takut mendapat sanksi, masuk bui 

jika aparat serdadu memergoki anak-anak lari ke hutan. Setiap anak-anak yang lari dari 

rumah dan bersembunyi di hutan, begitu keluar akan membawa senjata : kepala diikat 

selembar sobekan kain, atau wajahnya tertutup hingga yang tampak hanya kedua matanya. 

Mereka kemudian menyerbu sarang serdadu, menjarah amunisi, atau membuat teror 

tandingan. Maka kota akan menjadi makin mencekam. 

 Sebelum atau mencegah kota bergolak, para serdadu mengawasi warga amat ketat. 

Bergantian dikirim ke kota itu. Tetapi, tidak sedikit para serdadu menghamili perawan, 

perempuan janda, dan ibu-ibu yang masih keluyuran dekat hutan. Anak-anak jadah pun 

berlahiran. Perempuan-perempuan di kota itu trauma, bahkan ada yang sampai lupa ingatan. 

Tawa tak karuan bergema disetiap sudut rumah. Pusat kota dipenuhi rumah-rumah bordil 

dimana perempuannya dikirim dari seberang. Untuk mengacau kota, melupakan warga pada 

Tuhannya. Bau alcohol menguar dimana-mana. Asap ganja menyembul dari orang-orang. 

Ladang ganja sengaja dijaga supaya tidak dihanguskan oleh warga.  

 Raja berkali-kali berkunjung ke kota itu tapi hanya mengumbar janji. Bahwa kota 

dijanjikan akan kembali tenang, keadilan akan diberikan, kesejahteraan akan dijadikan 
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kenyataan. Sampai kapan ? Tak satupun warga yang berani menagih kepastian. Selebihnya, 

hanya dirundung harapan demi harapan. Sia-sia …… 

 Maka para warga frustasi. Sehingga, jangan disalahkan kalau penghuni asli kota 

enggan bekerja. Kota dibiarkan tak beraturan. Rumah-rumah ibadah tak selamanya ramai, 

hanya sesekali waktu didatangi para jamaah tapi Cuma beberapa shaf atau kursi. Sungguh 

kota itu seperti tidak lagi digubris oleh Tuhan. Kemana Tuhan berpaling ? Mengapa Tuhan 

tidak pernah mengubah nasib warga itu ? Adakah janji Tuhan bahwa Ia tak akan mengubah 

suatu kaum jika kaum itu tak berusaha mengubahnya sendiri, adalah keniscayaan ? Pikiranku 

selalu menolak, tapi hatiku sebaliknya. Hanya saja, sampai kini tetap tak terpahami. Aku 

ingin mengurai isi kisah ibu yang sudah lama kudengar. Ingin mencari makna dibalik cerita-

cerita itu. Mencocokkan antara kisah dengan kenyataan. Terutama apa yang baru saja terjadi 

menimpa kota ini. Kota yang dulu dipenuhi orang-orang suci dan pahlawan. Kota yang masa 

silam sulit dicengkeram oleh penjajah, mesti akhirnya terjajah juga setelah orang kafir 

mempelajari kitab Tuhan milik orang-orang suci. Koa itupun ditaburi tinja, alcohol, anggur, 

dan perempuan-perempuan cantik nan – menantang syahwat.  

 Sampai suatu ketika, kota itupun dijamuri oleh rumah-rumah bordil dan perjudian. 

Hanya untuk mengubur impian sebagai orang-orang suci disana yang hendak menegakkan 

syariat-Nya. Kesucian dan kekotoran saling mempengaruhi. Dan, selalu saja, bathil ingin 

menguasai. Demikian pula kota itu, begitu ibu berkisah yang masih terngiang ditelingaku.  

 Anak-anak kampong sudah menjauhi surau. Sehabis magrib, surau sepi oleh suara 

anak-anak mengaji. Para orang tua lebih memilih salat di rumah ( padahal Rosulullah amat 

membenci orang yang tidak salat berjamaah dimasjid, sehingga Beliau pernah mengamsalkan 

akar membakar rumah muslim yang tidak berjamaah ) daripada memakmurkan masjid. Surau 

pun lebih sering kosong, isinya melompong. Bahkan ada surau yang tak lagi terurus. 

Dipenuhi oleh sarang laba-laba. Apek. Tikar pandan sobek dimakan tikus, atau dibawa 

kehutan-hutan.  

 Kota, demikianlah, telah kehilangan nur Ilahi. Orang-orang kota tak lagi bersorban. 

Para perempuan menanggalkan kerudungnya dan diganti pakaian yang amat minim. Rumah-

rumah memang benderang dan dipenuhi suara televisi dan dering telepon, tapi apa artinya 

kalau tiada cahaya Tuhan di sana?  
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 Seperti kaum Luth yang meninggalkan rumah dan istrinya ataupun istri yang 

meninggalkan lelakinya, lalu bercinta dibawah gemerlap lelampu dan kelindan asap rokok.  

 Seperti kaum Nuh yang membangkang. Anak yang mengangkangi nasihat para orang 

tua. Isri yang berkhianat pada lelakinya sambil menghujat Tuhan. Masyarakat yang 

menganggap gila bagi orang-orang yang membawa kesucian. Apakah lagi melihat orang 

yang tengah membikin perahu di tengah kota?  

 Barangkali, kalau saja Khidir tak melubangi lambung perahu itu, tentulah banyak 

orang yang akan naik dan selamat berlayar. Tetapi, masa itu sudah lama meninggalkan kita. 

Kini bukan lagi zamannya. Maka tatkala gelombang amat besar datang kekota itu, puluhan 

ribu orang tak mampu diselamatkan. Ribuan mayat bergelimpangan di setiap sudut kota, 

bahkan sampai membusuk. Pertolongan sulit memasukki kota itu. Bahkan makanan dan 

pakaian yang datang terhambat, karena kota masih dipenuhi sisa air. Bangunan dan pohon 

yang tumbang menghadang. Adakah kau bisa membayangkan suatu kelak kota itu musnah, 

tak bernama, dan tak bertanda? Ibu mengakhiri kisahnya dengan pertanyaan. 

 Pertanyaan itu hingga kini dan mungkin sampai kapanpun, mengusikku. Aku benar-

benar kesulitan memahaminya : memaknainya. Saudara, dimana kota yang telah musnah itu? 

Mereka adalah saudara kita yang tenggelam dan mati oleh gelombang mahadasyat. Sebuah 

kota yang bertahun-tahun menderita.Kota yang sungguh amat kita cintai dan kagumi, karena 

di sana dulu lahir banyak orang suci dan pahlawan…*** 

( Lampung, 30 Desember 2004 ) 

  
Sumber : http://kumpulan–cerpen. Blogspot. Com/2005 01 02 archive.html.  
 

Pertanyaan : 

1. Kalimat-kalimat petikan cerita pendek “Gelombang Besar di Kota itu” berikut 
bermajas personifikasi, kecuali …. 
A. Perempuan-perempuan di kota itu trauma, bahkan ada yang sampai lupa 

ingatan. 
B. Pohon tumbang menutupi kota yang dulu amat indah. 
C. Gelombang setinggi lebih dari lima meter itu sampai dimuntahkan oleh lautan 

mahaluas. 
D. Sebuah kota yang bertahun-tahun menderita.  
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2. Kalimat-kalimat di bawah ini yang menggunakan majas pleonasme adalah …. 
A. Lihat saja apa yang kulakukan, kelak kau kan memahami dengan cara arif dan 

bijaksana. 
B. Keahlian menjadi juru cerita tetap dijaga ibu, bahkan sampai dia beranak lima 

dan memiliki 15 cucu. 
C. Anak-anak dianggap tabu apabila banyak bertanya pada orang dewasa. 
D. Warga mesti hidup dalam ketakutan dan kecemasan. 

 

3. Ya, warga kota itu tak dapat berbuat banyak demi membangun kota mereka. 
Ladang-ladang yang terbuka ditutup seketika tanpa batas waktu. Pada orang tua 
tiada boleh keluar rumah malam hari. Mereka juga dikenakan sanksi jika bercinta. 
Anak-anak harus dalam awasan para orang tua, setiap waktu. Apabila ketahuan 
para anak lari dari rumah menuju belantara, maka para orang tua diseret untuk 
diadili …. 
Kutipan paragraf di atas yang bermajas antitesis adalah kalimat …. 
A. kelima dan keenam   C. ketiga dan kelima  
B. keempat dan kelima              D. kedua dan kelima 

 

4. Ibu lalu mengisahkan tentang perahu yang tertambat di tepi pantai, ketika Khidir 
membawa “murid”-nya menimba ilmu dari kehidupan ini. 
Kata “menimba ilmu” dalam petikan cerita pendek di atas menyatakan majas …. 

      A. sinestesia     C. eufimisme 
      B. metafora     D. simbolik 

 

5. Pengulangan kata ‘kota’ pada paragraf keenam kutipan cerita pendek 
“Gelombang Besar di Kota itu” tersebut di atas termasuk majas …. 
A. hiperbola    C. metonemia 
B. repetisi     D. antithesis 

 

6. Kalimat-kalimat kutipan cerita pendek “Gelombang Besar di Kota itu” yang 
termasuk majasparadoks adalah …. 
A. Lapar ditumpukan alam nan kaya. 
B. Ladang-ladang yang terbuka ditutup tanpa batas waktu. 
C. Kota itu telah lama menanggung duka. 
D. Setiap anak-anak yang lari dari rumah dan bersembunyi di hutan, begitu 

keluar akan membawa senjata. 
 

7. Sumur minyak diisap dan dialirkan ke kerajaan. Atau dikorupsi oleh gubernur. 
Kalimat di atas menggambarkan adanya majas … 
A. ironi     C. sarkasme 
B. uefimisme    D. sinisme 
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8. Sedangkan bentuk majas paradoks terdapat dalam kalimat …. 
A. Tidak berani memandang bintang. Tak lagi ketemu kunang-kunang. 
B. Kehidupannya bagai tikus mati di lubang adi. 
C. Gelombang setinggi lebih dari lima meter itu sampai dimuntahkan oleh lautan 

mahaluas. 
D. Puluah ribu orang tak mampu diselamatkan. Ribuan mayat bergelimpangan di 

setiap sudut kota. 
 

9. Perempuan-perempuan di kota itu trauma, bahkan ada yang sampai lupa 
ingatan. Dari kata ‘trauma’ menjadi ‘lupa ingatan’ merupakan bentuk majas …. 
A. antiklimaks    C. klimaks 
B. antitesis    D. paradox 

 

10. Kalimat-kalimat kutipan cerita pendek “Gelombang Besar di Kota itu” berikut 
bermajas antitesis, kecuali …. 
A. Anak-anak dan orang tua hudup dalam kecemasan dan ketakutam 
B. Ladang-ladang yang terbuka ditutup seketika tanpa batas waktu. 
C. Keahlian menjadi juru cerita tetap dijaga ibu, bahkan sampai dia beranak lima 

dan memiliki 15 cucu. 
D. Guru dan murid itu membuat perahu lain dari batang pohon. 

 
11. Aku ingin mengurai kisah ibu yang sudah lama kudengar. 

Kutipan kalimat tersebut di atas mnyatakan majas …. 
A. metonemia    C. eufimisme  
B. antitesis                D. paradox 

 

12. Kutipan kalimat-kalimat di bawah ini yang menyatakan majas sarkasme adalah 
…. 
A. Tetapi, tidak sedikit para serdadu menghamili perawan, perempuan janda, dan 

ibu-ibu yang masih keluyuran dekat hutan. 
B. Para perempuan menanggalkan kerudungnya dang anti pakaian yang amat 

minim. 
C. Untuk mengacau kota, melupakan warga pada Tuhannya. 
D. Tak sedikit pendengar yang terharu bahkan ada yang menangis histeris. 

 
13. Sampai suatu ketika, kota itu pun dijamuri oleh rumah-rumah bordil dan 

perjudian. Hanya untuk mengubur impian sebagian orang-orang suci di sana 
yang hendak menegaskan syariat-Nya. Kesucian dan kekotoran kota saling 
mempengaruhi. Dan, selalu saja, batil ingin menguasai. Demikian pulakota itu, 
begitu ibu berkisah yang masih terngiang di telingaku. 
Kutipan paragraf di atas yang bermajas antitesis terletak pada kalimat … 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 clxxxvi 

 A. pertama    C. ketiga 
 B. kedua    D. keempat 

 
14. Kalimat-kalimat di bawah ini yang menyatkan majas antiklimaks adalah …. 

A. Tiada berani memandang bintang. Tak lagi ketemu kunag-kunag. 
B. Kota dijamuri rumah-tumah border dan perjudian 
C. Kota yang sungguh amat kita cintai dan kita kabumi. 
D. Istri berkhianat pada lelaki sambil menghujat Tuhan 

 

15. Sebelum atau mencegah kota bergolahk, para serdadu mengawasi warga amanat 
ketat. Bergantian dikirim ke kota itu. Tetapi, tidak sedikit para serdadu 
menghamili perawan, perempuan janda, dan ibu-ibu yang masih keluyuran dekat 
hutan. Anak-anak jadah pun berkeliaran. 
Kutipan wacana di atas yang mengandung majas metonemia tardapat dalam 
kalimat…. 
A. keempat    C.kedua 
B. ketiga     D. pertama 

 

16. Petikan cerita pendek “Gelombang Besar di Kota itu” yang bermajas tautology 
terdapat dalam kalimat …. 
A. Khidir membawa “murid”-nya menimba ilmu dari kehidupan ini. 
B. Warga mesti hidup dalam ketakutan dan kecemasan. 
C. Kesucian dan kekotoran saling mempengaruhi. 
D. Bahkan makanan dan pakaian datang terlambat, karena kota masih dipenuhi 

sisa air. 
 

17. Pusat kota dipenuhi rumah-rumah bordil di mana perempuannya dikirim dari 
seberang. 
Ditilik dari diksi dalam kalimat, seperti ‘bordil’ dan ‘perempuan’, kalimat di atas 
mengandung majas …. 
A. simbolik    C. sinisme 
B. ironi     D. sarkasme 

 

18. Kota itu sudah lama menanggung duka, dan rakyatnya terlihat sangat senang pun 
bahagia. 
Cuplikan kalimat di atas mengandung majas …. 

      A. simbolik    C. sinisme 
      B. ironi                D. sarkasme 
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19. Majas pars pro toto terdapat dalam kalimat …. 
A. Bahkan kapal besar pun terdampar di jantung kota. 
B. Sumur minyak dihisap dan dialirkan ke kerajaan. 
C. Pikiranku selalu menolak, tetapi hatiku  sebaliknya. 
D. Ribuan kepala bergelimpangan di setiap sudut kota. 
 

20. Kalimat-kalimat berikut yang bermajas sinisme adalah …. 
A. Hidup memang perlu dilakoni dengan arif lagi bijaksana. 
B. Rakyat tak berotak udang, tak mudah percaya dengan janji-janji raja. 
C. Entahlah, kata ibu, terkadang pikiran orang dewasa sering dicermati oleh 

anak-anak. 
D. Lapar di tumpukan alam nan kaya bagai tikus mati di lumbung padi. 
 

21. Sedangkan kalimat yang bermajas paradoks terdapat dalam kalimat …. 
A. Hidup memang perlu dilakoni dengan arif lagi bijaksana. 
B. Rakyat tak berotak udang, tak mudah percaya dengan janji-janji raja. 
C. Entahlah, kata ibu, terkadang pikiran orang dewasa sering dicermati oleh 

anak-anak. 
D. Semua orang megerti kalau Beliau orang terkaya di kota itu, saying lilitan 

hutang menambah penderitaannya. 
 

22. Pertanyaan itu hingga kini dan mungkin sampai kapan pun, mengusikku. Aku 
benar-benar kesulitan memahaminya/memaknainya. 
Bentuk kalimat di atas mengandung majas …. 
A. eufimisme    C. tautologi 
B. litotes     D. metafora 
 

23. (1) Kota itu telah lama menanggung duka.(2) Tak terbilang tahun. (3) Penuh 
luka. (4) Padahal, sumber daya alamnya amat kaya. 
Untaian kalimat di atas yang bermajas personifikasi adalah …. 
A. (1), (2), (3)    C. (1),(3), (4) 
B. (1), (2), (3), (4)    D. (1) dan (4) 
 

24. Kalimat-kalimat cuplikan cerita pendek “Gelombang Besar di Kota itu” yang 
bermajas antiklimaks adalah …. 
A. Mereka adalah saudara kita yang tenggelam dan mati oleh gelombang maha 

dahsyat 
B. Adakah kau bisa membayangkan suatu kelak kota musnah, tak bernama, dan 

tak bertanda. 
C. Terkadang pikiran orang dewasa sering sulit dicermati oleh anak-anak. 
D. Anak-anak harus dalam awasan para orang tua, setiap waktu. 
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25. Kalimat-kalimat di bawah ini yang bermajas antitesis adalah …. 
A. Para orang tua dan anak-anak lebih memilih salat di rumah. 
B. Para perempuan menanggalkan kerudungnya dan diganti pakaian yang amat 

minim. 
C. Sebuah kota yang bertahun-tahun menderita. Kota yang sungguh amat kita 

cintai dan kagumi. 
D. Tidak sedikit para serdadu menghamili perawan, perempuan janda, dan ibu-

ibu yang masih keluyuran dekat hutan. 
 

26. Mereka takut mendapat sanksi, “masuk bui”. 
Kata “masuk bui” dalam kalimat cuplikan cerita pendek “Gelombang Besar di 
Kota itu” di atas terapat pengaruh majas …. 
A. tautologi     C. pleonasme 
B. sarkasme     D. sinisme 
     

27. Aku mencium adanya warga hidup dalam ketakutan dan kecemasan. 
Kalimat di atas menyatakan majas …. 
A. personofikasi    C. eufimisme 
B. antitesis     D. hiperbola 
 

28. Mereka kemudian menyerbu sarang serdadu, menjarah amunisi, atau membuat 
terror tandingan. 
Petikan kalimat di atas dapat diklasifikasikan ke dalam majas …. 
A. klimaks     C. antiklimaks 
B. metafora    D. hiperbola 
 

29. Bertahun-tahun masyarakat dikecam oleh ketakutan dan mereka memimpikan 
kemerdekaan. 
Dilihat dari bentuknya, kalimat di atas termasuk kalimat majas …. 
A. antitesis    C. paradoks 
B. antiklimaks    D. aliterasi 
 

30. Barangkali, kalau saja Khidir tak melubangi lambung perahu itu, tentulah 
banyak oarng yang akan naik dan selamat berlayar. Tetapi, masa itu sudah lama 
meinggalkan kita. Maka tatkala gelombang amat besar datang ke kota itu, 
puluhan ribu orang tak mampu diselamatkan. Ribuan mayat bergelimpangan di 
setiap suduk kota, bahkan sampai membusuk. 
Petikan paragraph di atas yang bermajas personifikasi terdapat dalam kalimat …. 
A. pertama dan kedua    C. kedua, ketiga, dan keempat 
B. kedua dan ketiga    D. ketiga dan keempat 
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31. Kalimat-kalimat berikut yang mendeskrepsikan majas paradoks adalah …. 
A. Lihat saja apa yang kulakukan, kelak kau akan memahami dengan cara arif 

lagi bijaksana. 
B. Sumber daya alamnya amat kaya, tetapi rakyatnya hidup dalam ketakutan dan 

kemiskinan. 
C. Ladang-ladang yang terbuka ditutup seketika tanpa batas waktu. 
D. Setelah lambung perahu itu dilubangani, guru dan murid itu membuat perahu 

lain dari batang pohon. 
 

32. Mereka sering mengunjungi surau, surau pun kelihatan kosong mlompong. 
Kalimat-kalimat dibawah ini yang bermajas saam dengan bentuk kalimat di atas 
adalah …. 
A. Pendapatnnya berlebihan sehingga dia selalu dililit hutang. 
B. Bau tubuhnya sangat harum mewangi, sehingga banyak temannya yang 

menutup hidung dan berlalu darinya. 
C. Berulang-ulang dan berkali-kali mereka berdoa untuk keselamatan anaknya 

yang bersembunyi dihutan. 
D. Suaranya menggelegar memecahkan kesunyian tatkala memekikkan suara : 

“merdeka!” 
 

33. Kalimat-kalimat di bawah ini yang bermajas antitesis adalah …. 
A. Ibu tak lagi memanggil anak dan cucu-cucunya untuk mendengar kisahnya. 
B. Ladang-ladang yang terbuka ditutup seketika tanpa batas waktu. 
C. Setiap anak-anak yang lari dari rumah dan bersembunyi dari hutan, begitu 

keluar akan membawa senjata. 
D. Aku benar-benar kesulitan memahaminya / memaknainya. 
 

34. Bertahun-tahun masyarakat dikecam oleh ketakutan. Tiada berani memandang 
bintang, tak berani memandang dewi malam. 
Petikan kalimat di atas, terutama kata “dewi malam” menggambarkan pengaruh 
majas …. 
A. metonemia     C. simbolik 
B. metafora     D. eufimisme 
 

35. Kalimat-kalimat di bawah ini yang bermajas repetisi adalah …. 
A. Bergantian dikirim ke kota itu. Tetapi, tidak sedikit para serdadu meghamili 

perawan, perempuan janda, dan ibu-ibu yang masih keluyuran dekat pohon. 
B. Keahlian menjadi juru cerita tetap dijaga ibu, bahkan sampai dia beranak lima 

memiliki 15 cucu. 
C. “Tidak boleh ada keriangan di kota itu.” Kisah ibu, mungkin inilah cerita 

terakhir ibu yang kudengar, sebab setelah itu ibu tak lagi mengumpulkan kami 
dan cucu-cucunya. 
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D. Anak-anak yang lari dan bersembunyi ke hutan-hutan, pastilah begitu keluar 
sebagai gerilyawan.  

 
36. Kalimat-kalimat di bawah ini yang bermajas ironi adalah …. 

A. Mereka kemudian menyerbu srang serdadu, menjarah amunisi, atau membuat 
teror tandingan. 

B. Iman mereka semakin bertambah, sehingga para perempuan menanggalkan 
kerudungnya dan diganti pakaian yang amat minim. 

C. Sumur minyak diisap dan dialirkan ke kerajaan. Atau dikorupsi oleh gubernur. 
D. Puluhan ribu orang tak mampu diselamatkan. Ribuan mayat bergelimpangan 

di setiap sudut kota.  
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LEMBAR JAWAB 

TES PENGUASAAN BAHASA FIGURATIF 

Nama Siswa : __________________________ 

Kelas : __________________________ 

No. Absen : ____________ 

 

No. Pilihan Jawaban No. Pilihan Jawaban 

1 A B C D 19 A B C D 

2 A B C D 20 A B C D 

3 A B C D 21 A B C D 

4 A B C D 22 A B C D 

5 A B C D 23 A B C D 

6 A B C D 24 A B C D 

7 A B C D 25 A B C D 

8 A B C D 26 A B C D 

9 A B C D 27 A B C D 

10 A B C D 28 A B C D 

11 A B C D 29 A B C D 

12 A B C D 30 A B C D 

13 A B C D 31 A B C D 

14 A B C D 32 A B C D 

15 A B C D 33 A B C D 

16 A B C D 34 A B C D 

17 A B C D 35 A B C D 

18 A B C D 36 A B C D 
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Kisi-kisi Angket Minat Membaca Cerita Pendek 
(Sebelum Uji Coba) 

 
No Soal Pernyataan No Dimensi 

Minat 
Indikaor 

Positif Negatif 
Jumlah 

1 Kesadaran Kesadaran  
terhadap kegiatan 
membaca cerita 
pendek  
 

1,5, 9,                 
25, 33 

13, 17, 21,           
29, 37 

10 

2 Kemauan Keamuan dalam 
membaca cerita 
pendek  
 

2, 6, 14,                         
18, 26 

10, 22, 30,            
34, 38 

10 

3 Perhatan Perhatian terhadap 
kegiatan membaca 
cerita pendek 
 

11, 15, 23,             
35, 39 

3, 7, 19,                   
27, 31 

10 

4 Perasaan Merasa senang 
terhadap kegiatan 
membaca cerita 
pendek  
 

4, 12, 16,                  
36, 40 

8, 20, 24,                
28, 32 

10 

Jumlah 
 

40 

 
 

Keterangan: 
 

Butir pernyataan angket minat membaca cerita pendek yang dinyatakan drop atau 
tidak valid ada dua yaitu butir nomo 6 dan 22 
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Kisi-kisi Angket Minat Membaca Cerita Pendek 
(Sesudah Uji Coba) 

 
No Soal Pernyataan No Dimensi 

Minat 
Indikaor 

Positif Negatif 
Jumlah 

1 Kesadaran Kesadaran  
terhadap kegiatan 
membaca cerita 
pendek  
 

1,5,8,24,32 12,16,20,28,36 10 

2 Kemauan Keamuan dalam 
membaca cerita 
pendek  
 

2,13,17,25 9,29,33,36 8 

3 Perhatan Perhatian terhadap 
kegiatan membaca 
cerita pendek 
 

10,14,22,34,37 3,6,18,26,30 10 

4 Perasaan Merasa senang 
terhadap kegiatan 
membaca cerita 
pendek  
 

4,11,15,35,3 7,19,23,27,31 10 

Jumlah 
 

38 
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ANGKET MINAT MEMBACA CERITA PENDEK 

 
 

Petunjuk Umum Mengerjakan Tes 
 
1. Angket ini bertujuan untuk mengetahui seberapa positif minat membaca cerita 

pendek Anda. 
 
2. Jumlah pertanyaan dalam angket (minat membaca cerita pendek) ini ada 38, Anda 

dianjurkan untuk memjawab semua. 
 
3. Bacalah setiap butir pertanyaan secara cermat, dan isilah pilihan yang 

mencerminkan minat membaca cerita pendek Anda, dengan memberi tanda silang 
(x)! 

 
4. Pilihlah salah satu jawaban yang mencerminkan pilihan minat membaca cerita 

pendek Anda terhadap setiap pertanyaan yang tersedia ! 
(A) : apabila Anda SANGAT SETUJU denagn pertanyaan yang diajukan. 
(B) : apabila Anda SETUJU dengan pertanyaan yang diajukan. 
(C) : apabila Anda TIDAK SETUJU dengan pertanyaan yang diajukan. 
(E) : apabila Anda SANGAT TIDAK SETUJU dengan pertanyaan yang diajukan. 
    CONTOH: 
    Membaca karya cerita pendek dapat memberikan hiburan. 
    Jawab: Anda memberi tanda (X) pada alternatif jawaban (A) 
    Berarti: Anda sangat SANGAT SETUJU dengan pertanyaan dalam angket. 
 

5. Skor maksimal tiap butir soal 4 dan skor minimal 0.Total skor atau nilai dalam 
angket ini  adalah 38 x 4 = 152 

 
6. Waktu yang disediakan untuk angket minat membaca cerita pendek ini adalah 1 x 

mata  pelajaran Atau (40 menit) 
 

Selamat mengerjakan! 
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ANGKET MINAT MEMBACA CERITA PENDEK 

 
Petunjuk  : Pilihlah pernyataan - pernyataan berikut ini dengan memberi tanda 

silang ( X ) pada alternatif  jawaban yang tersedia dan yang benar-
benar sesuai dengan keadaan diri Anda. Semua jawaban yang Anda 
berikan pada angket ini tidak ada yang dianggap salah, oleh Karena 
itu jawablah semua pertanyaan yang ada dengan sesungguhnya. 

 
 

1. Setiap hari saya selalu meluangkan waktu untuk kegiatan membaca cerita 
pendek, baik di sekolah maupun di rumah. 
A. sangat setuju  C.  tidak setuju   
B. setuju   D.  sangat tidak setuju            

  
2. Bila saya tidak mempunyai buku-buku bacaan cerita pendek yang saya 

butuhkan, biasanya saya meminjam buku-buku tersebut di perpustakaan. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju         
B. setuju   D. sangat tidak setuju                

  
3. Untuk menunjang kegiatan membaca cerita pendek , orang tua saya paksa 

untuk   memfasilitasi dengan adanya perpustakaan dirumah, walaupun saya 
dari keluarga yang kurang mampu. 
A. sangat setuju  C.  tidak setuju    
B.  setuju   D.  sangat tidak setuju               

 
4.  Meskipun saya sakit, saya tetap melakukan kegiatan  membaca, termasuk 

membaca  cerita pendek sebagai media rekreasi. 
A. sangat setuju  C.  tidak setuju  
B. setuju   D.  sangat tidak setuju           

  
5.  Buku cerita pendak yang saya baca rata-rata saya dapat dari buku pelajaran 

dan buku-   buku yang ada diperpustakaan.  
A. sangat setuju  C. tidak setuju       
B. setuju   D. sangat tidak setuju                

  
6.   Pada saat membaca cerita pendek, saya tidak pernah mencari kata-kata atau 

istilah-istilah sukar yang mengganggu pemahaman saya. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju  
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
          

7. Membaca  cerita pendek bagi saya tidak mempunyai manfaat secara langsung  
A. sangat setuju  C. tidak setuju  
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B. setuju   D. sangat tidak setuju 
8. Pada saat melakukan aktivitas membaca, termasuk didalamnya membaca 

cerita pendek,  saya pun merasakan ada semacam rasa kejenuhan. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju   
B. setuju   D. sangat tidak setuju 

 
      9.  Saya selalu beranggapan bahwa membaca cerita pendek merupakan suatu  hal 

yang tidak                    berguna dan tidak perlu dipelajari.  
A. sangat setuju  C. tidak setuju  
B. setuju   D. sangat tidak setuju 

 
10. Buku-buku kesusastraan yang saya baca lebih condong pada karya prosa fiksi 

khususnya cerita pendek karena ceritanya  singkat, mudah ditelaah, dan cepat 
selesai.  
A. sangat setuju  C. tidak setuju   
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

11. Membaca cerita pendek dapat memberikan kenikmatan dan rasa senang pada 
diri saya. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju   
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

12. Bila saya merasa sulit memahami bacaan yang saya baca, saya tidak pernah  
bertanya kepada teman atau guru apa yang sulit 
A. sangat setuju  C. tidak setuju   
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

13. Pada hari-hari tertentu saya  menyempatkan untuk membaca  cerita pendek 
yang saya dapatkan dari media massa  yang tersedia diperpustakaan sekolah. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

14. Jika ada uang saku lebih, saya tidak akan mempergunakan untuk jajan atau 
rekreasi bersama teman, lebih baik saya belikan buku-buku atau majalah yang 
memuat cerita pendek   
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

15. Setelah membaca cerita pendek, ternyata ada sesuatu manfaat yang  yang saya 
dapatkan dari kegiatan membaca  tersebut  
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
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16. Saya paling membenci melakukan kegiatan membaca, apalagi membaca cerita 
pendek bersama teman-teman diperpustakaan sekolah saat jam istirahat tiba. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

17. Pada saat perasaan saya risau, gundah, dan sedih, saya melakukan aktivitas 
membaca cerita pendek agar hilang perasaan tersebut 
A. sangat setuju  C. tidak setuju   
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

18  Jika libur sekolah tiba, biasanya saya pergi ke rumah nenek. Di sana saya 
paling senang menghabiskan waktu dengan kegiatan yang bisa menghibur diri 
diluar kegiatan membaca, apalagi membaca cerita pendek.  
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

19. Bila diresapi secara mendalam, ternyata kegiatan membaca cerita pendek, 
tidak dapat menambah pengalaman saya tentang hidup dan kehidupan. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

20. Setiap ada kesempatan, kami (saya dan teman-teman) paling malas dan  
mendiskusikan hasil karya cerita pendek dengan guru bahasa Indonesia. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

21. Guru bahasa sering mengajarkan kepada saya tentang teknik- pemahaman 
cerita pendek yang baik. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

22. Saya merasa bosan  bila mendapat bimbingan tentang teknik-teknik 
pemahaman membaca cerita pendek  
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

23. Kegiatan  membaca cerita pendek lebih saya konsentrasikan pada hal-hal yang  
berhubungan  dengan mata pelajaran yang diajarkan disekolah.  
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 

 
24. Saya menghargai guru bahasa Indonesia yang selalu memperkenalkan karya-

karya cerita pendek baru yang dapat memotivasi saya untuk membaca. 
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A. sangat setuju  C. tidak setuju   
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

25.Saya tidak memiliki referensi perpustakaan pribadi, apalagi sampai menambah 
perpustakaan pribadi dengan beberapa karya fiksi, seperti karya cerita pendek, 
rasanya itu suatu hal yang mustahil. Hidup saya didesa yang sudah identik 
dengan kesederhanaan dan ketidakmapanan. Jadi, saya tak pernah berfikir 
tentang buku-buku bacaan. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

26. Andai saya diberi kesempatan untuk mengikuti lomba menulis, cerita pendek, 
dengan terpaksa saya akan mengikuti lomba tersebut. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

27. Saya merasa tidak senang, melihat teman-teman yang nampak antusias 
mengapresiasi cerita pendek yang diajarkan oleh guru. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 

 
28. Jika ada teman yang menemui kesulitan memahami karya cerita pendek yang 

dibaca, saya tidak peduli. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 

29. Saya membiarkan saja melihat teman-teman yang tidak berminat karena itu 
adalah hak mereka. 
A. sangat setuju  C. tidak  setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

30.  Orang tua saya tidak pernah memberi perhatian jika saya bacaan cerita 
pendek 
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 

 
31. Seumpama saya menjadi guru bahasa Indonesia, saya akan mengajarkan 

kepada anak didik saya membaca cerita pendek. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

32. Selama aktivitas membaca cerita pendek berlangsung, saya paling tidak 
senang membuat catatan atau memberi tanda pada bacaan yang saya anggap 
penting, karena hanya buang-buang waktu saja. 
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A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

33.  Andai kata saya menjadi juara dalam lomba menulis cerita pendek, saya akan 
mengirim cerita pendek saya kemedia massa cetak. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

34.  Saya merasa senang dapat berpartisipasi mengisi majalah dinding sekolah 
dengan cerita pendek karya saya sendiri. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju   
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

35. Saya tidak pernah termotivasi menambah wawasan tentang materi 
kesusastraan pada waktu-waktu tertentu, apalagi sampai membaca buku-buku 
mengenai cerita pendek. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
    

36. Pada saat saya sedang mengikuti acara keluarga, saya akan senang jika 
menerima buku bacaan  tentang cerita pendek baru. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 
 

37. Andai saya menjadi pemimpin sebuah media massa, saya akan menyediakan 
halaman khusus pengembangan karya cerita pendek.  
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 

 
38. Pada saat melakukan aktifitas di sekolah, saya tidak pernah meninggalkan 

buku-buku bacaan cerita pendek dalam  tas yang saya bawa. 
A. sangat setuju  C. tidak setuju    
B. setuju   D. sangat tidak setuju 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 cc 

LEMBAR JAWAB 

ANGKET MINAT MEMBACA CERITA PENDEK 

 

Nama Siswa : __________________________ 

Kelas : __________________________ 

No. Absen : ____________ 

 

No.  Pilihan Jawaban   No.  Pilihan Jawaban   
Butir A B C D Butir A B C D 

1 A B C D 20 A B C D 

2 A B C D 21 A B C D 

3 A B C D 22 A B C D 

4 A B C D 23 A B C D 

5 A B C D 24 A B C D 

6 A B C D 25 A B C D 

7 A B C D 26 A B C D 

8 A B C D 27 A B C D 

9 A B C D 28 A B C D 

10 A B C D 29 A B C D 

11 A B C D 30 A B C D 

12 A B C D 31 A B C D 

13 A B C D 32 A B C D 

14 A B C D 33 A B C D 

15 A B C D 34 A B C D 

16 A B C D 35 A B C D 

17 A B C D 36 A B C D 

18 A B C D 37 A B C D 

19 A B C D 38 A B C D 
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Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana Y atas X1                         Ŷ = a + b X1 

 Harga-harga  a  dan  b  dapat dicari dengan rumus sebagai berikut: 
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        Dari hasil penghitungan di atas diperoleh persamaan garis regresi sederhana  

 Y atas  X1 sebagai berikut: 

 

   149,075,10ˆ XY +=  
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Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana Y atas X2                         Ŷ = a + b X2 

Harga-harga  a  dan  b  dapat dicari dengan rumus sebagai berikut: 
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        Dari hasil penghitungan di atas diperoleh persamaan garis regresi sederhana  

Y atas  X2 sebagai berikut: 

 

    232,012,0ˆ XY +=  
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Hasil Uji Linearitas dan Signifikansi Regresi Linear Sederhana Y atas X1 

 Di sini akan diuji apakah regresi Y atas X1, yakni Ŷ = 10,75 + 0,49 X1  

linear dan signifikan (berarti). Untuk keperluan pengujian tersebut, diperlukan rumus 

dan harga-harga sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini. 

Tabel Analisis Varian (Anava) Regresi Linear Sederhana 

Sumber Variasi dk JK KT F 

Total n Y2 - - 

Koefisien (a) 1 JK(a) - - 

Regresi (b/a) 1 JK(b/a) S2
reg = JK(b/a)          S2

reg  

Sisa n-2 JK(S) S2
sis  = JK(S) 

             n-2 

           S2
sis 

Tuna cocok k-2 JK(TC) S2
TC  = JK(TC) 

                k-2 

        S2
TC  

        S2
G 

Galat n-k JK(G) S2
G   = JK(G) 

               n-k 

 

 
  Harga-harga dalam tabel  di atas diperoleh dengan rumus sebagai 
berikut: 
 
 JK(T)  =   å 2Y  

                             

 JK(a)  =  
( )

n

Y
2å  

                                                           

JK(b/a)            =  ( ) ( )( )
ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

- ååå n

YX
YXb i

i  

                                                                  
JK(S)  =  JK(T)  -  JK(a)  -  JK(b/a) 

                                                           

JK(G)  = ( ) ( )
å åå

ïþ

ï
ý
ü

ïî

ï
í
ì

-
n

Y
Yxi

2

2                                                       
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JK(TC) =   JK(S)   -   JK(G) 
 

Apabila rumus-rumus di atas diterapkan untuk menguji keberartian dan 

linearitas regresi Y atas X1 ,maka diperoleh harga-harga sebagai berikut: 

JK(T)  =   203244 

                             (3970)2 
JK(a)  =                   =  197011,25 
                                80 
                                                                  (6222) (3970) 

JK(b/a)            =  (0,49)      312110   -                                     =   3343,25 

                                                                         80 
 
JK(S)  =   203244   - 197011,25  - 3343,25  = 2889,50 

 

JK(G) dapat dikerjakan setelah data penguasaan bahasa figuratif (X1) 

dikelompokkan sehingga akan terbentuk pengelompokkan susunan data  X1 dan data 

kemampuan mengapresiasi cerita pendek (Y) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 

pengelompokkan pasangan kedua data tersebut berikut ini.    
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JK(TC)            = 2889,50 –2080,67   = 808,83   

 Dari tabel pengelompokkan  di muka diperoleh 26  k (kelompok) dalam X1. 

Dengan demikan, telah terpenuhi semua harga yang diperlukan untuk analisis. 

Selanjutnya, disusun tabel Anava untuk regresi linear Y atas X1 sebagai berikut: 

Tabel Anava untuk Regresi Linear Ŷ = 10,75 + 0,49 X1 

Sumber Variasi dk JK KT Fo Ft 

Total 80 203244 - - - 

Koefisien (a) 1 197011,25 - - - 
Regresi (b/a) 1     3343,25 3343,25 90,26 3,96 
Sisa 78     2889,50      37,04 - - 
Tuna cocok 24       808,83      33,70 0,87 1,72 
Galat 54     2080,67       38,53 - - 

 
Keterangan: 
dk = derajat kebebasan 
JK = Jumlah Kuadrat 
KT = Kuadrat Tengah 
Fo = Nilai F hasil penelitian (observasi) 
Ft = Nilai F dari tabel 
Bagian atas untuk menguji keberartian regresi 
Bagian bawah untuk menguji linearita regresi. 
 
 Dari daftar distribusi F pada taraf signifikan α = 0,05 dengan dk pembilang 1 

dan dk penyebut 78 (untuk hipotesis nol (1), bahwa regresi tidak signifikan/ berarti) 

diperoleh Ft sebesar 3,96 dan dengan dk pembilang  24 dan dk penyebut 54 (untuk 

hipotesis (2), bahwa regresi linear) diperoleh Ft sebesar 1,72. Tampak bahwa 

hipotesis nol (1) ditolak (karena Fo > Ft); jadi koefisien arah regresi nyata sifatnya 

sehingga dari segi ini regresi yang diperoleh signifikan/berarti. Sebaliknya hipotesis 

nol (2) diterima (karena Fo < Ft); jadi diterima pernyataan bahwa bentuk regresi 

linear. 
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Hasil Uji Linearitas dan Signifikansi Regresi Linear Sederhana Y atas X2 

  Di sini akan diuji apakah regresi Y atas X2, yakni Ŷ = 0,12 + 0,32 X2  linear 

dan signifikan (berarti). Dengan mempergunakan rumus dan prosedur yang sama 

sebagaimana dalam pengujian keberartian dan linearitas regresi Y atas X1, maka 

(dengan mengganti X1 dengan X2) diperoleh harga-harga sebagai berikut: 

 
JK(T)  =   203244 

                             (3970)2 
JK(a)  =                   =  197011,25 
                                80 
                                                               (12192) (3970) 

JK(b/a)            =  (0,32  )    609636  -                                   =  1474,56 

                                                                         80 
 
JK(S)  =    203244 – 197011,25  - 1474,56  = 7758,19 

 

 Sebagaimana  dalam  pengujian  keberartian  dan  linearitas regresi Y atas X2, 

 JK (G) dapat dikerjakan setelah data minat membaca cerita pendek (X2) 

dikelompokkan sehingga terbentuk pengelompokan susunan data X2 dan data 

kemampuan mengapresiasi cerita pendek (Y) seperti ditunjukkan pada 

pengelompokkan pasangan data  di belakang halaman ini.  
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JK(TC) = 7758,19 – 18783,33  = 11025,14 

 Dari tabel di  depan diperoleh 24 k (kelompok) dalam X2.  Selanjutnya, akan 

disusun tabel Anava untuk regresi linear Y atas X2 

Tabel Anava untuk Regresi Linear Ŷ = 0,12 + 0,32 X2 

Sumber Variasi dk JK KT Fo Ft 

Total 80 203244 - - - 

Koefisien (a) 1 197011,25 - -  
Regresi (b/a) 1     1474,56 1474,56 14,82 3,96 
Sisa 78     7758,19     99,46 - - 
Tuna cocok 22   11025,14   501,14 1,49 1,74 
Galat 56   18783,33     335,41 - - 

 
 Dari daftar distribusi F pada taraf signifikan α = 0,05 dengan dk pembilang 1 

dan dk penyebut 78 (untuk hipotesis nol (1), bahwa regresi tidak signifikan/berarti) 

diperoleh Ft sebesar 3,96; dan dengan dk pembilang  22 dan dk penyebut 56 (untuk 

hipotesis (2), bahwa regresi linear) diperoleh Ft sebesar 1,74. Tampak bahwa 

hipotesis nol (1) ditolak (karena Fo > Ft); jadi koefisien arah regresi nyata sifatnya 

sehingga dari segi ini regresi yang diperoleh signifikan/berarti. Sebaliknya hipotesis 

nol (2) diterima (karena  Fo < Ft); jadi diterima pernyataan bahwa bentuk regresi 

linear. 
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Hasil  Analisis Regresi Ganda X1X2 dengan Y 

        Persamaan regresi yang  dicari adalah sebagai berikut:Ŷ = bo + b1 X1 + b2 X2 

Koefisien   bo ; b1 ; dan b2  dicari dengan rumus sebagi berikut: 

 

22110 XbXbYb +-=  
 

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )221

2
2

2
1

2211
2
2

1

ååå
åååå

-

-
=

xxxx

yxxxyxx
b  

 

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )221

2
2

2
1

1212
2
1

2

ååå
åååå

-

-
=

xxxx

yxxxyxx
b  

 

Agar rumus di atas dapat digunakan, dicari dahulu harga-harga yang 

diperlukan,  

 

yaitu: 

 

( ) ( )å å å =-=-= 75,6232
80

3970
203244

22

22

n

Y
Yy  

 

( ) ( )å å å =-=-= 95,6689
80

6222
490606

22

12
1

2
1 n

X
Xx  

 
( ) ( )å å å =-=-= 2,14187

80
12192

1872248
22

22
2

2
2 n

X
Xx  
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( )( ) ( )( )å ååå =-=-= 25,3343
80

39706222
3121101

11 n

YX
YXyx  

 

( )( ) ( )( )å å åå =-=-= 4608
80

397012192
6096362

22 n

YX
YXyx  

 

( )( ) ( )( )å å åå =-=-= 2,7921
80

121926222
95615421

2121 n

XX
XXxx  

 
Selanjutnya harga-harga di atas dimasukkan ke dalam rumus sbb.: 
 

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )221

2
2

2
1

2211
2
2

1

ååå
åååå

-

-
=

xxxx

yxxxyxx
b       

 

     
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )22,79212,1418795,6689

46082,792125,33432,14187

-
-

=  

 

83398116681,0
2,32166249
8,10930466

44,6274540964,94911658
6,365008894,47431356

==
-
-

=  dibulatkan 0,34    

 

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )221

2
2

2
1

1212
2
1

2

ååå
åååå

-

-
=

xxxx

yxxxyxx
b                    

   

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )22,79212,1418795,6689

25,33432,7921460895,6689

-
-

=      

 

( ) ( )
( ) ( ) 91350713187,0

2,32166249
7,4344737

44,6274540964,94911658
9,264825516,30827289

==
-
-

=  
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      dibulatkan 0,13 

 

22110 XbXbYb +-=  
 

     ( )( ) ( )( )40,15213,078,7734,063,49 +-=  
  
       = 49,63 - (26,4452 +19,812) 
 
       = 49,63 – 46,2572 
    
       = 3,3728 dibulatkan 3,37 
      
  Dari penghitungan di atas diperoleh persamaan regresi ganda Y atas X1X2 sbb: 
 
 
  Ŷ  =   3,37 + 0,34X1 + 0,13 X2 
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Hasil Uji Signifikansi Persamaan Regresi Linear Ganda X1X2 dengan Y 

 Di sini akan  diuji apakah regresi yang telah diperoleh terutama yang 

berkaitan dengan koefisien regresinya 0,34 dan 0,13 secara keseluruhan 

signifikan/berarti atau tidak. Rumus yang digunakan untuk keperluan itu adalah: 

 

                       JK(Reg)/k 
F    = 
                    JK(S)/(n-k-1) 
 

JK(Reg) =  b1Σ x1y + b2 Σ x2y 
 
    =  ( 0,34) (3343,25) + (0,13 )(4608) 
 
   =  1136,705 + 599,04 
         
              =  1735,745 
 

JK(S)   = Σ y2 -  JK(Reg) 
 
    =  6232,75  –  1735,745 
 
              =   4497,005 
 
                     1735,745/2 

F            = 
                      4497,005/77 
 

                        867,8725 
   = 
                        58,40266233 
 
              =      14,8601530371 dibulatkan  14,86 
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 Dari daftar distribusi F dengan dk pembilang 2 dan dk penyebut 77 pada taraf 

nyata α = 0,05 diperoleh Ft sebesar 3,96. Tampak bahwa Fo  > Ft, yang berarti Fo  

signifikan. Simpulannya ialah regresi yang diperoleh, terutama koefisien regresinya 

secara keseluruhan signifikan (berarti). 
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Hasil Analisis Koefisien Korelasi Sederhana X1 dengan Y  

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

                      
( )( )

( ){ } ( ){ }å åå å
å åå

--

-
=

222

1
2

1

11

1

YYnXXn

YXYXn
r yx  

 
Berdasarkan Tabel Kerja untuk Analisis Data Deskriptif dan Inferensial 

(Regresi, Korelasi)  di muka di ketahui bahwa : 

n = 80                                         å = 3970Y  

å = 62221X                                         å = 2032442Y  

å = 4906062
1X                                    å = 3121101YX  

 
( ) ( )( )

( ) ( ){ } ( ) ( ){ }22 397020324480622249060680

3970622231211080
1

--

-
=yxr  

 

( )( )15760900162595203871328439248480

2470134024968800
1 --

-
=yxr  

 

498620535196

267460
1 X

r yx =  

 

5177,0
3876,516584

267460

202668594295

267460
1

===yxr dibulatkan 0,52 
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Hasil Analisis Koefisien Korelasi Sederhana X2 dengan Y 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

                      
( )( )

( ){ } ( ){ }å åå å
å åå

--

-
=

222

2
2
2

22

2

YYnXXn

YXYXn
r yx  

 
Berdasarkan Tabel Kerja utnuk Analisis Data Deskriptif dan Inferensial 

(Regresi, Korelasi)  di muka di ketahui bahwa : 

n = 80                                         å = 3970Y  

å = 121922X                                        å = 2032442Y  

å = 18722482
2X                                    å = 6096362YX  

 
( ) ( )( )

( ) ( ){ } ( ) ( ){ }22 39702032448012192187224880

39701219260963680
1

--

-
=yxr  

 

( )( )1576090016259520148644864149779840

4840224048770880
1 --

-
=yxr  

 

4986201134976

368640
1 X

r yx =  

 

490031808,0
696811,752277

368640

205659217331

368640
1

===yxr dibulatkan 0,49 
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Hasil Analisis Koefisien Korelasi Sederhana X1 dengan X2 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

                      
( )( )

( ){ } ( ){ }å åå å
å åå

--

-
=

2

2
2

2

2

1
2

1

2121

21

XXnXXn

XXXXn
r xx  

 
Berdasarkan Lampiran  Tabel Kerja untuk Analisis Data Deskriptif dan 

Inferensial (Regresi, Korelasi)  di muka di ketahui bahwa : 

n = 80                                           å = 121922X  

å = 62221X                                         å = 18722482
2X  

4906062
1å =X                                    å = 95615421 XX  

 
( ) ( )( )

( ) ( ){ } ( ) ( ){ }22 12192187224880622249060680

12192622295615480
21

--

-
=xxr  

 

( )( )1486448641497798403871328439248480

7585862476492320
21 --

-
=xxr  

 

1134976535196

633696
21 X

r xx =  

 

81307610,0
91797,779380

633696

966074346152

633696
21

===xxr  dibulatkan 0,81 
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Hasil Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Sederhana X1 dengan Y 

  Di sini akan diuji apakah koefisien korelasi ( )52,0
1
=yxr   yang 

telah diperoleh signifikan/berarti atau tidak. Rumus yang digunakan 

untuk keperluan itu adalah: 

 

21

2

r

nr
t

-

-
=  

 
 
dengan menerapkan rumus di atas , maka diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

 

     
( )252,01

28052,0

-

-
=t  

 

      
( )

2704,01

831760866,852,0

-
=  

 

      
85416626,0
59251565,4

=  

 

      =  5,376606248 dibulatkan 5,38 

    

 Dari daftar distribusi t untuk dk = 78 dan taraf nyata α = 0,05 diperoleh           

tt = 1,66. Dengan demikian t yang diperoleh  yang berkaitan dengan uji signifikansi 

yxr
1

 lebih besar daripada t tabel (tt). Simpulannya ialah yxr
1

 sebesar 0,52 signifikan 

(berarti). 
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Hasil Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Sederhana X2 dengan Y 

  Di sini akan diuji apakah koefisien korelasi ( )49,0
2
=yxr   yang 

telah diperoleh signifikan/berarti atau tidak. Rumus yang digunakan 

untuk keperluan itu adalah: 

 

21

2

r

nr
t

-

-
=  

 
 
dengan menerapkan rumus di atas , maka diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

 

( )249,01

28049,0

-

-
=t  

 

      
( )

2401,01

831760866,849,0

-
=  

 

      
88717224328,0
43275628243,4

=  

 

      = 4,96438162092 dibulatkan 4,96 

    

 Dari daftar distribusi t untuk dk = 78 dan taraf nyata α = 0,05 diperoleh           

tt = 1,66. Dengan demikian t yang diperoleh  yang berkaitan dengan uji signifikansi 

yxr
12

 lebih besar daripada t tabel (tt). Simpulannya ialah yxr
2

 sebesar 0,49 signifikan 

(berarti). 
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Hasil Analisis Koefisien Korelasi Ganda X1X2 dengan Y 

 Untuk menghitung koefisien korelasi ganda antara X1X2 dan Y ( )12.yR   

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

( )
å

=
2

2
12.

Re
y

gJK
Ry  

 

         
75,6232

745,1735
=  

 
         = 0,2784878264 

 
Jadi 2784878264,012. =yR =  0,52771945 dibulatkan 0,53 
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Hasil Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Ganda X1X2 dengan Y 

Di sini akan diuji apakah koefisien korelasi sebesar 0,82 signifikan/berarti atau 

tidak. Rumus yang digunakan untuk keperluan itu ialah: 

 

( ) ( )1/1

/
2

12.

2
12.

---
=

knR

kR
F

y

y  

 

     ( ) ( )1280/278487,01
2/278487,0

---
=  

 
 
 

      8601921,14
009370,0
13924,0

77/3276,0
13924,0

===  dibulatkan 14,86 

                  
Dari daftar distribusi F dengan dk pembilang 2 dan dk penyebut 77 pada taraf nyata  

α = 0,05 diperoleh Ft sebesar 3,96. Tampak bahwa Fo > Ft, yang berarti Fo signifikan. 

Simpulannya ialah koefisien korelasi ganda yang diperoleh signifikan (berarti). 
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Kontribusi X1 terhadap Y  

 Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi (sumbangan) variabel X1 

(penguasaan bahasa figuratif) terhadap variabel Y (kemampuan mengapresiasi 

cerita pendek) ditentukan dengan jalan menguadratkan koefisien korelasi 

sederhana X1 dengan Y  ( )1yr  yang diperoleh, yaitu 0,52. Lalu dikalikan  seratus 

prosen sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. 

( ) ( ) %04,27%1002704,0%10052,0%100 22
1 === xxXry  

  Dengan demikian variabel X1 (penguasaan bahasa figuratif) memberi 

sumbangan (kontribusi) terhadap Y (kemampuan mengapresiasi cerita pendek) 

sebesar 27,04 %. 
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Kontribusi X2 terhadap Y  

 Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi (sumbangan) variabel X2 

(minat membaca cerita pendek) terhadap variabel Y (kemampuan 

mengapresiasi cerita pendek) ditentukan dengan jalan menguadratkan koefisien 

korelasi sederhana X2 dengan Y  ( )2yr  yang diperoleh, yaitu 0,49. Lalu dikalikan  

seratus prosen sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. 

( ) ( ) %01,24%1002401,0%10049,0%100 22
2 === xxXry  

  Dengan demikian variabel X2 (minat membaca cerita pendek ) memberi 

sumbangan (kontribusi) terhadap Y (kemampuan mengapresiasi cerita pendek) 

sebesar 24,01%. 
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Kontribusi X1X2 terhadap Y 

 Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi (sumbangan) variabel X1X2 

(penguasaan bahasa figuratif dan minat membaca cerita pendek) secara 

bersama-sama terhadap variabel Y (kemampuan mengapresiasi cerita pendek) 

ditentukan dengan jalan menguadratkan koefisien korelasi ganda X1X2 dengan 

Y  ( )212.yR  yang diperoleh, yaitu 0,81. Lalu dikalikan  seratus prosen sehingga 

diperoleh hasilnya sebagai berikut. 

( ) ( ) %61,65%1006561,0%10081,0%100 22
12. === xxXRy  

  Dengan demikian variabel X1X2 (penguasaan bahasa figuratif dan minat 

membaca cerita pendek) secara bersama-sama memberi sumbangan 

(kontribusi) terhadap Y (kemampuan mengapresiasi cerita pendek ) sebesar 

65,61 %. 
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