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Buku ini disusun berdasarkan kurikulum 2013 yang mengintegrasikan materi, 

pendidikan karakter, dan nilai-nilai budaya secara apik. Perserta didik akan 

dituntun secara alamiah melalui pendekatan menarik sehingga proses belajar 

mengalir secara menyenangkan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Selamat dan sukses untuk kalian, pelajar Indonesia! 

Bersyukurlah, kalian sangat beruntung menjadi pertama mengenyam pembelajaran 

dengan menggunakan kurikulum 2013 yang disempurnakan. Penyempurnaan ini sangat baik, 

terutama untuk mengembangkan empat komptensi, yaitu kompetensi sikap spritual, sikap 

sosial, kompetensi pengetahuan, dan keterampilan. kompetensi pengetahuan dan keterampilan 

ditata dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). KI dan KD menjadi sumber 

materi belajar.  

Kalian perlu berbangga dapat langsung menggunakan buku Bahasa dan Sastra 

Indonesia Peminatan Ilmu-Ilmu Budaya dan Bahasa Responsif Budaya Sasak  ini menjadi 

sinergis dengan buku teks dari pemerintah.  Ciri-ciri yang menonjol dari buku ini yaitu 

keberadaan beragam fitur wawasan budaya untuk meluaskan cakrawala pengetahuan kalian.  

Buku Bahasa dan Sastra Indonesia Peminatan Ilmu-Ilmu Budaya dan Bahasa 

Responsif Budaya Sasak  ini konsisten menyajikan kegiatan membaca, mengamati, bertanya, 

mencoba, menyajikan, dan menalar. Setiap akhir dari bab buku ini mencantumkan proyek 

literasi (jurnal membaca) dan muatan aktivitas peserta didik. Dua kegiatan ini menjadi tugas 

tambahan, tetapi penting bagi siswa untuk melaporkan hasilnya.  

Oleh karena itu, manfaatkan buku Bahasa dan Sastra Indonesia Peminatan Ilmu-Ilmu 

Budaya dan Bahasa Responsif Budaya Sasak  sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Buku 

ini mengarahkan kalian agar cakap dalam sikap keagamaan dan sikap sosial, serta terampil 

menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan karakter inilah yang menjadi 

tujuan utama pendidikan berdasarkan kurikulum 2013.  

Gunakan “buku sahabat baru kalian” ini. Isi buku ini menunjukkan bahwa kalian pelajar 

Indonesia sanggup menguasai dan menerapkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tetap 

semangat dengan buku baru model kurikulum baru. Selamat belajar kalian, pelajar Indonesia! 

Salam budaya!.  

Malang,    Nopember 2018 

 

 

              Penyusun 
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Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Inti 1 (Sikap Spritual) Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial) 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama 

yang dianutnya. 

 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, kerja sama,  

toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 

dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan  bangsa dalam pergaulan  dunia 

 

Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) Kompetensi Inti 4 (Keterampilan) 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pe 

ngetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya,  dan  humaniora de ngan  wawasan 

kemanusiaan,  kebangsaan,  kenegaraan,  dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan  masalah 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait 

denganpengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif 

dan kreatif,  serta mampu menggunakan  metode 

sesuai kaidah keilmuan 

 

Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 

3.6 Menganalisis nilai-nilai (budaya, sosial, moral, 

agama, dan pendidikan) dalam dua atau lebih 

cerita pendek 

4.6  Menyajikan hasil analisis perbandingan nilai-nilai 

(budaya,sosial, moral, agama, dan pendidikan) 

dalam dua atau lebih cerita pendek secara lisan 

dan tertulis 

 

3.7 Menganalisis nilai-nilai (budaya, sosial, moral, 

agama, dan pendidikan) dalam novel 

4.7  Mengungkapkan nilai-nilai (budaya,sosial, moral, 

agama, dan pendidikan)dalam novel secara lisan 

dan tertulis 
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PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 Agar lebih mudah memahami isi buku, berikut ini diuraikan model penyajian buku. Buku 

Bahasa Indonesia Peminatan Responsif Budaya Sasak Kelas XI SMA/MA ini terdiri atas 3 bab, dan 

setiap bab memiliki bagian-bagian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor pelajaran 

Tema Pelajaran (bagian ini menunjukkan 

tema yang akan kalian pelajari dalam unit 

ini) 

Bagian ini menunjukkan keterampilan yang 

akan kalian pelajari 

Tujuan pembelajaran memberikan kalian 

gambaran umum mengenai hasil yang akan 

kalian capai setelah mempelajari 

Kata atau kelompok kata khas yang dapat 

mewakili isi pada bab tersebut. Kata kunci 

diperlukan untuk sistem pengatalogan buku 

Sesenggak sasak merupakan ungkapan 

tradisonal masyarakat Sasak yang dapat 

dijadikan sebagai panutan atau panduan 

hidup masyarakat Sasak khususnya dan 

kalian sebagai peserta didik serta 

menerapkannya dengan baik dalam 

kehidupan sehari-hari 

Bagian pendahuluan berisi pengantar 

yang mendorong kalian agar tertarik 

mempelajari materi pada pelajaran 

ini 

Peta konsep memberikan kalian gambaran 

mengenai materi-materi yang akan kalian 

pelajari dalam pelajaran ini, serta nilai 

budaya Sasak yang termuat di dalamnya 
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Kegiatan ini berisi materi dan latihan pokok 

yang harus kalian kuasai 

Kegiatan pengembangan bisa kalian temukan 

setelah kegiatan utama. Kegiatan ini berisi 

latihan-latihan yang sifatnya mengembangkan 

sikap, pengetahuna, dan keterampilan kalian 

Kolom yang memberikan penjelasan materi 

baik yang akan disajikan maupun yang telah 

disajikan 

Ringkasan keseluruhan materi pada bab 

tersebut 

Melakukan identifikasi terhadap diri sendiri 

tentang kemampuan peserta didik dalam 

mempelajari tiap bab dengan mengisi tabel 

sesuai dengan kompetensi dasar. 
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Mengetahui kemampuan peserta didik dalam 

penguasaa materi pada bab tersebut 

Bagian ini memuat nasihat, arahan, atau 

pelajaran hidup sesuai dengan nilai budaya 

Sasak yang dapat kalian teladani. Hal-hal 

yang disampaikan di dalamnya berkaitan 

dengan tema pelajaran atau keterampilan yang 

sedang kalian pelajari 

Berisi kolom karya sastra yang telah dibaca, 

kolom tersebut berisi tentang ringkasan karya 

sastra (cerpen dan novel) yang telah dibaca 

dan komentar peserta didik terhadap karya 

sastra yang telah dibaca 

Daftar yang mencantumkan judul buku, nama 

pengarang, dan penerbit yang ditempatkan 

pada bagian akhir suatu karangan atau buku 

dan disusun sesuai abjad 

Bagian ini memuat daftar kata-kata sulit 

beserta artinya yang terdapat dalam buku ini. 

Dengan mengetahui arti kata-kata sulit 

tersebut diharapkan kalian akan lebih mudah 

Istilah-istilah penting yang terdapat dalam 

buku beserta nomor halaman penempatan kata 
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Lampiran berisi teks-teks yang digunakan 

untuk kegiatan mendengarkan/menyimak. 

Bagian ini khusus untuk Bapak/Ibu Guru 

kalian. 
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Mengenal Warisan Budaya Lokal Dalam Cerpen 

3.6 Menganalisis nilai-nilai (budaya, sosial, 

moral, agama, dan pendidikan) dalam 

dua atau lebih cerita pendek. 

4.6 Menyajikan hasil analisis perbandingan 

nilai-nilai (budaya, sosial, moral, 

agama, dan pendidikan) dalam dua atau 

lebih cerita pendek secara lisan dan 

tertulis  

Kompetensi Dasar 

Bab 1 

A. Mengidentifikasi unsur-unsur 

pembangun dalam cerita pendek   

B. Menganalisis struktur dan kaidah 

kebahasaan teks cerita pendek 

C. Mengonstruksi nilai-nilai (budaya, 

sosial, moral, agama, dan pendidikan) 

dalam cerita pendek  

D. Menulis Cerita Pendek  

Tujuan Pembelajaran 

 Cerpen   Nilai 

 Intrinsik   Sosial 

 Ekstrinsik  Moral 

 Struktur   Agama 

 Kaidah   Pendidikan 

Kata Kunci 

Setiap provinsi di Indonesia memiliki cerita rakyat yang berbeda-beda. Sebagai salah satu dari keragaman budaya yang 

dimiliki oleh Indonesia, cerita rakyat tentu patut untuk dilestarikan keberadaannnya. Pada umumnya, cerita rakyat adalah sebuah 

kisah yang menceritakan mengenai asal muasal sebuah tempat atau suatu kejadian di sebuah tempat yang diceritakan secara 

turun temurun secara lisan maupun tertulis. Dalam segi cerita, sebuah cerita rakyat mengandung nilai moral kehidupan yang ingin 

disampaikan dari generasi ke generasi selanjutnya melalui jalan cerita yang ditampilkan secara eksplisit maupun implisit dan 

sejalan dengan adat istiadat dimana cerita rakyat tersebut tumbuh. Melalui penceritaan tersebut, penanaman nilai-nilai budaya 

diharapkan dapat lebih diterima dan menimbulkan kesan tersendiri di benak penerimanya. Tanpa disadari, banyak sekali manfaat 

berupa nilai etika yang bisa dipetik dari suatu cerita rakyat Indonesia, misalnya tentang kebaikan, tolong menolong, keberanian, 

keramahan, keteguhan hati, kesabaran, pengorbanan, dan lain lain. 

 

 

Sumber: www.goodnewsfromrindonesia.id  

Bau paku leq sedin oloh 
Jari kandoq mangan tengari 

Pacu-pacu pade sekolah 
Jari sangunte lemaq mudi 
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Mengenal  Warisan 

Budaya Lokal dalam 

Cerita Pendek 

Mengidentifikasi 

Unsur-Unsur 

Pembangun Cerita 

Pendek 

Menganalisis struktur 

dan kaidah kebahasaan 

teks cerita pendek 

 

Mengonstruksi nilai-nilai 

(budaya, sosial, moral, 

agama, dan pendidikan) 

dalam cerita pendek 

 

Menulis Cerita Pendek 

 

      Peta Konsep 

1. Menentukan Unsur-

Unsur Pembangun 

Cerita Pendek 

2. Menganalisis Unsur-

Unsur Instrinsik dan 

Ekstrinsik Cerita Pendek

1. Menentukan Struktur 

Teks Cerita  Pendek 

2. Menganalisis Teks 

Kebahasaan Cerita 

Pendek 

3. Mendeskripsikan 

Makna Kias dalam 

Cerita Pendek 

1. Mengidentifikasi Nilai-

Nilai dalam Cerita 

Pendek 

2. Mengaitkan Nilai-Nilai 

Dalam Cerita Pendek 

dengan Kehidupan Saat 

Ini 

1. Mengonstruksi Cerita 

Pendek dengan 

memperhatikan 

Unsur-Unsur 

Pembangun 

2. Menyunting Teks 

Cerita Pendek dengan 

Memperhatikan 

Unsur-Unsur Cerpen  

 Nilai religi yaitu Kepatutan, kepatuhan, kepacuan, kesolahan, kesolehan (patut, 

patuh, pacu, solah, saleh), (benar, taat, sungguh-sungguh, baik, saleh, damai) 

 Nilai sosial yaitu Patut, patuh, geger, genem, gerasaq (benar, taat, rajin, 

semangat, kreatif, ramah). Tatas tuhu, trasna (cakap, sungguh-sungguh, kasih 

sayang). Titi, teteh, tatas (telita, partisipatif, pintar).  

 Nilai moral yaitu Maliq Lekaq (larangan berbohong), Ngerimongin kemaliq 

(mengotori tempat-tempat suci), malihin adat (mengingkari adat), hinaq 

dengan (menghina orang), merilaq dengan (mempermalukan orang) 
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A. Mengidentifikasi Unsur-Unsur Pembangun dalam Cerita Pendek   

 

 

 

 

Kegiatan 1 
 
1. Menentukan Unsur-Unsur Pembangun Cerita Pendek 

 

  Cerita pendek memiliki unsur-unsur pembangun di dalamnya sehingga 

membentuk kesatuan cerita. Teks cerpen memuat unsur-unsur pembangun cerita. Unsur 

pembangun cerita tersebut yaitu instrinsik dan ekstrinsik. Unsur instrinsik merupakan 

unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Sementara itu, unsur ekstrinsik 

merupakan unsur-unsur pembangun yang berada di luar karya sastra. untuk memahami 

unsur-unsur pembangun dalam cerpen, amati dan baca dengan cermat teks cerpen 

Nelayan Tua! 

Nelayan Tua  

Karya Putu Sugih Arta 

 

Wajah keriput itu masih tegar. Garis-

garis ketuaan tertancap dalam keriput dahinya. 

Lekuk pipi yang mendalam menandakan 

kegemaran sebagai pemadat masih dilakoni di 

usianya yang uzur. Sedangkan mata rabunnya, 

masih tajam memandang hamparan mentari 

senja yang tersembunyi di balik ilalang pantai.  

Dua puluh tahun yang lalu. Aku dan 

kekasihku menikmati hangatnya hamparan 

pasir dan halusnya sentuhan lidah ombak 

pantai Batu Layar. Saat ombak pasang menggulung, melipat dan menghempas kami ke dalam 

samudera, orang tua yang bersimpuh di hadapanku adalah dewa penolong yang diutus untuk 

menyambung urat nafasku. Sayang nyawa kekasihku tenggelam bersama jasadnya entah di mana. 

Sembari tanganku merogoh saku mengambil sebungkus rokok kretek. Aku sulut 

sebatang. Aku terkenang. “Dulu pantai ini tak pernah bersahabat dan tak kuduga dari mana 

datangnya ombak pasang menggulung kami yang berenang menikmati alam senja”. 

Ia mengambil sebatang, lalu menyulut dan menghembuskannya. Kepulan asapnya 

menerpa wajahku. 

“Nak, setiap kali aku memnadang pantai ini, kemudian telingaku mendengar deburan 

ombaknya, aku sellau mengingat wajah kekasihmu itu”, katanya penuh haru.  

“Sekian lama Bapak Daeng masih ingat?” 

“Bagaimana tidak?”Sementara konsentrasiku untuk menarik lenganmu yang menggapai 

di sela karang, tubuh kekasihmu lunglai berputar mendekat pada liang yang menganga. Aku tak 

sempat menyelamatkannya. Arus pasang itu begitu kuat. Aku tak mmapu menahan nafas terlau 

lama”. Ujarnya penuh penyesalan.  

Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu: 
1. Menentukan Unsur-Unsur Pembangun Cerita Pendek 
2. Menganalisis Unsur-Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik 
 

 
Sumber: www.wisatalomboktop.blogspot.com 
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Sebentar kami membisu, mengingat-ingat apa yang pernah terjadi. Dua dasawarsa lalu. 

Aku masih remaja, baru kelas 2 SMU. Sedangkan Narti, baru saja tamat SMP dan berusaha 

mendaftar di SMU tempatku sekolah. Ia masih lugu. Masih senang bermain. Apalagi melancong 

ke pantai, sambil berenang menikmati deburan ombak yang berkilau diterpa cahaya matahari 

sore.  

Orang tuanya begitu percaya! Apalagi obsesinya agar aku dan Narti berjodoh (karena 

menurutnya, ikatan yang pernah tumbuh di masa muda orang tua kami akan tetap sinambung, 

sampai kami menyatukannya). 

Polemik ini terjadi dalam benakkku. Ah! Itu slahku. Kenapa aku mengajaknya kemari? 

Tapi, itukan sudah berminggu-minggu kami rencanakan? 

Tiba-tiba lamunanku terpecah, dikejutkan suara berat Pak Tua, 

“Di balik gedung-gedung megah itu berdiri, banyak bule yang menginap. Bahkan sekali-

kali, saat aku melaut, dengan piawainya mereka menyelam menggunakan sepatu katak dan 

masker. Ombak laut yang dulu ganas, sudah tidak menakutkan lagi”, sambungnya, dengan nada 

rendah.  

Pak tua, menghembuskan lagi asap rokok, yang baru dihisapnya.  

“Kemajuan”, katanya. “Ya, kemajuan bukan berarti persahabatan. Dari dulu, 

persahabatan sudah ada. Itu alami. Sewaktu Pantai Sengigi masih ditanami lebatnya pepohonan, 

aku saksinya, alam memberikan aku ikan begitu banyaknya. Pohon kelapa, memberiku begitu 

banyak buah. Sehingga, isteriku bisa memproduksi minyak goreng. Dan ampasnya, wah, dibuat 

adonan pepes udang, begitu lezatnya, namun semakin tahun bertambah. Persahabatan itu, bagiku 

sudah berubah. Pohon kelapa tidak memberiku minyak goreng lagi. Kalah dengan minyak 

pabrik”. Tuturnya panjang lebar.  

“lantas, apa yang Bapak Daeng maksudkan dengan kemajuan?” tanyaku penuh heran. 

 “ya itu cucuku, Udin sampai usia dewasa kini masih sering memanjat pohon kelapa, lalu memetik 

buah yang muda. Sehingga buahnya, tidak pernah menjadi tua. Ia bawa sebakul ke hotel, katanya, 

ditukar dengan dolar. Sampai akhirnya, ia tamat jadi insinyur perikanan. Apa itu tidak berarti 

kemajuan?” 

“Udin kecil, sudah Sarjana?” 

“Ya, tetapi ijazahnya itu, toh dipakai memanjat kelapa lagi, ya, kadang dipakai melaut 

bersamaku.” 

Luar biasa. Mungkin ini, Tuhan mengutusku kemari. Untuk membalas budi baik Pak 

Tua padaku puluhan tahun silam.  

“Maaf, Bapak. Aku bekerja di Denpasar. Aku dipercayakan oleh bule Kanada untuk 

mengelola perusahaan pengalengan ikan yang dieksport ke Eropa. Kalau boleh, aku akan 

mengajak Udin ke sana, ya, itung-itung cari pengalaman di perusahaan asing.”  

“Din, kau dengar itu...”, kata Pak Tua, pada cucunya yang sedang merajut jaring pukat 

kakeknya. 

Udin tersenyum, cahaya matanya menandakan pesetujuannya. Ia nampak gembira. 

Karena jerih payahnya menyelesaikan studi fakultas perikanan ada hasilnya. Dalam benaknya: 

kalau ia sukses kelak, kakeknya kan dibelikan sebuah kapal boat. Tidak seperti sekarng. Melaut, 

hanya menggunakan sampan dayung.  
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Cerita pendek yang kalian baca dibentuk oleh sejumlah unsur pembangun cerita 

pendek. Adapun unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya, dinamakan unsur 

instrinsik, yang meliputi alur, penokohan, latar, tema. Perhatikan dengan cermat tiap 

kutipan teks cerita pendek. 

Tabel 1.1 Identifikasi Unsur Intrinsik 

 Latar  

No Kutipan Cerita Jenis Latar Penjelasan 

 

Dua puluh tahun yang lalu. 
Aku dan kekasihku menikmati 
hangatnya hamparan pasir dan 
halusnya sentuhan lidah 
ombak pantai Batu Layar. Saat 
ombak pasang menggulung, 
melipat dan menghempas kami 
ke dalam samudera, orang tua 
yang bersimpuh di hadapanku 
adalah dewa penolong yang 
diutus untuk menyambung 
urat nafasku. Sayang nyawa 
kekasihku tenggelam bersama 
jasadnya entah dimana 

Latar Waktu Latar waktu dalam kutipan 
teks cerpen tersebut adalah 
dua puluh tahun yang lalu 

Latar Tempat Latar tempat merupakan 
lokasi terjadinya peristiwa 
dalam cerita tersebut adalah di 
Pantai batu Layar. 

Latar Suasana Latar suasana dalam kutipan 
cerita tersebut adalah haru 
sedih dibuktikan dengan 
pernyatan sayang nyawa 
kekasihku tenggelam bersama 
jasadnya entah di mana 

       

    Penokohan  

No Penokohan Perilaku Tokoh Kutipan Cerita 

1    

2    

3    

 
       

Alur  

 
No Jenis Konflik Penyebab Konflik Kutipan Cerita 
1    
2    
3    
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Tema  

 
Peristiwa 1 Peristiwa 2 Peristiwa 3 Peristiwa 4 Peristiwa 5 

     
Tema Cerita 
.................................................................................................................................................................................... 

 

 
Peristiwa 1 Peristiwa 2 Peristiwa 3 Peristiwa 4 Peristiwa 5 

     
Tema Cerita 
.................................................................................................................................................................................... 

 

Adapun unsur yang berada di luar isi teks cerita pendek, dinamakan unsur 

ekstrinsik, yang meliputi kebahasaan, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang 

terkandung dalam karya sastra. Perhatikan dengan cermat tiap kutipan teks cerita 

pendek. 

Tabel 1.2 Identifikasi Unsur Ektrinsik 

Unsur-Unsur 
Ekstrinsik Cerita 

Pendek 

Kutipan Teks Cerita Pendek Keterangan/Penjelasan 

Latar Belakang 
Pengarang  

I Komang Bongor, seorang 
petani dusun yang jujur dan 
memegang teguh aturan adat 
dan prinsip-prinsip agama 
tentunya akan berperilaku 
susila. Secara rasional tak 
mungkin menyimpang. 

Pengarang cerpen Nelayan Tua adalah orang Bali, yang 
menetap di Mataram. Pemilihan nama I Komang Bongor 
menunjukkan bahwa tokoh yang diceritaka dalam cerpen 
tersebut adalah masyarakat Lombok keturunan Bali. 
Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap 
sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karngan-
karangan yang ditulis pengarang sebelumnya. Latar belakang 
pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis 
pengarang, dan aliran sastra yang dianut pengarut 
 

Nilai-Nilai yang 
Terkandung 
dalam Karya 
Sastra  

“Kemajuan”, katanya. 
“Ya, kemajuan bukan 
berarti persahabatan. 
Dari dulu, persahabatan 
sudah ada. Itu alami. 
Sewaktu Pantai Sengigi 
masih ditanami lebatnya 
pepohonan, aku saksinya, 
alam memberikan aku 
ikan begitu banyaknya. 
Pohon kelapa, 
memberiku begitu 
banyak buah. Sehingga, 
isteriku bisa 
memproduksi minyak 
goreng. Dan ampasnya, 
wah, dibuat adonan 
pepes udang, begitu 
lezatnya, namun semakin 
tahun bertambah. 

Mengolah kelapa menjadi minyak dalam tradisi budaya 

Sasak disebut sebagai tradisi “melale”. Kelapa yang 

digunakan untuk melale adalah buah kelapa yang sudah 

tua. Tradisi tersebut secar turun temurun dilakukan oleh 

masyarakat suku Sasak.  
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Persahabatan itu, bagiku 
sudah berubah. Pohon 
kelapa tidak memberiku 
minyak goreng lagi. 
Kalah dengan minyak 
pabrik”. Tuturnya 
panjang lebar. 
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Lakukan Kegiatan Berikut! 

1. Bergabunglah dengan kelompok kalian yang terdiri atas dua atau tiga orang 

2. Bacalah kutipan cerpen yang berjudul Paham Dade karya Nuriadi berikut! 

Paham Dade 
karya Nuriadi 

Pada suatu hari tepatnya pagi menjelang siang, di daerah persawahan di desa Karo Bedah, 
sebuah desa entah berantah di Lombok, dua sahabat lama kebetulan bertemu, Amaq Acim dan Tuan 
ahmad. Tuan Ahmad kebetulan bercengkrama dengan paculnya mengolah tanah bongkahan-
bongkahan tanah sawahnya yang berupa sawah gogo rancah itu untuk dipersiapkan ditanami padi, 
tiba-tiba Amaq Acim lewat dengan sedikit tergopoh yang rupanya ia hendak ke sawahnya dengan 
pekerjaan yang sama. Tapi seketika melihat Tuan ahmad sedang mecnangkul, rasanya Amaq Acim 
tidak enak alias tidak etis untuk tidak menyapa sahabat lamanya, yang kini sudah menjadi haji, sebagai 
‘tanda permisi numpang leawt’ pula, plus sekaligus bermaksud tetap mengikat tali kehangatan 
hubungan di anatara mereka, di manapun berada. “Ketumbenm Tuan sugul nambah?”, sapa Amaq 
Acim. 

Mendengar suara yang dirasa tidak asing di telinganya, Tuan Ahmad langsung menoleh dan 
seketika berhenti mencangkul.  

“Eh, Amaq Acim, oh aoq iye wah” jawabnya. “Mau ke mana?” 
“Eaq cobaq lalo mengkedek jok bengket juluq” 
“Ah sebentar dulu kita ngobrol dulu lah, sudah berminggu-minggu kita tidak ketemu muka 

dan bercakap-cakap semenjak saya pergi ke Mekah, naik haji”, pinta Tuan Ahmad seketika 
meletakkan cangkulnya di atas bongkahan tanah dan segera menuju pematang sawah, tempat Amaq 
Acim berdiri.  

“Sebentar dulu lah Ton, kita ngerokok-ngerokok, kebetulan ada rokok Gudang GaramSurya 
nih saya bawa.” Pinta Tuan Ahmad lagi setelah duduk di pematang sawahnya.  Mau tidak mau 
akhirnya Amaq Acim duduk di samping teman akrabnya yang kini sudah menjadi haji (tuan) itu. 
“Tidak jadi ke kerja nih?”, imbuhnya. 

“Duduklah kita nikmati hari dengan ngerokok-ngerokok”, ucap Tuan itu lagi.  
“Saya jadi agak kikuk sekarang bagaimana cara saya menyapa side ton, yang biasanya dulu 

kita saling ledek, saling guyon, sekarang side sudah jadi Tuan, seorang haji yang dekat dengan Allah”, 
kata Amaq Acim polos. 

“Biasa saja Ton, panggil saja saya “Tuan” kan beres, toh orang-orang hai juga biasanya 
disapa demikian”, jawab sang haji sembari melepas kopiahnya yang terbuat dari bambu, dan kini 
hanya kecopong atau ketopong putih, kopiah khas hajinya, yang terlihat masih menempel ketat 
membungkus kepalanya itu.  

“Oh tidak harus “Bapak” kah?” 
Sang Tuan menggelengkan kepalanya, menandai kalau dia tak menyetujui disebut atai 

dipanggil “bapak” oleh teman akrabnya itu. Baginya, memang panggilan Tuan lebih mempertegas 
keberadaan status sosialnya ketimbang panggilan “bapak”. 

Mereka lalu mengambil batangan rokok surya yang sedari tadi sudah diletakkan di depan 
mereka. Lalu berbagi cerita saat-saat mereka masih muda. Lalo ngujang (mengunjungi seorang gadis 
dengan membawa makanan atau minuman spesial untuk sigadis di siang hari) tatkala waktu najukatau 
menanam padi di tengah sawah, serta cerita-cerita lain khususnya tatkala masih aktif menjadi 
penggembala kerbau di wilayah persawahan tempat mereka berada sekarang. Ya, mereka sangat senang 
jikalau kerbaunya bisa menang saat diadu. Karena itu menjadi salah satu kebanggaan bagi setiap 
pengembala, tak terkecuali mereka. 
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Kutipan Unsur-Unsur Intrinsik Cerita 

Pendek Paham Dade karya Nuriadi 
Keterangan (Penjelasan) 

   

   

   

   

   

   

 

    Kegiatan 2 
 

 
2. Menganalisis Unsur-Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik Cerita Pendek  

 

Kalian telah mempelajari unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. 

Perhatikanlah contoh kutipan cerita pendek berikut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

Di sela-sela cerita dan penceritaan mereka, tawa ngakak dan spontan terdengar acap. Berderai-derai 
malah. Tepatnya, sejatinya mereka sedang menertawakan diri masing-masing. Sebab semua cerita itu kini 
sudah menjadi cerita-cerita usang, lucu, dan bahkan tolol di dalam ingatan mereka.  

“Ya, masa muda yang indah he he”, imbuh Amaq Acim terkekeh. 
Mereka sudah lupa dengan pekerjaan atau tujuan utama ke persawahan itu. 
Kemudian Tuan Ahmad, yang sebelumnya bernama Amaq Katok dan berubah menjadi Tuan 

Ahmad setelah berhaji, bercerita panjang lebar pengalaman-pengalamannya selamammenjadi ibadah haji. Ia 
bercerita bagaimana Tuan Ahmad begitu kesusahan memakai pakaian ihrom, dan berkali-kali kedodoran 
hingga mampir (maaf) telanjang di depan ka’bah. Sang hajipun tak lupa bercerita bagaimana rupa hajar aswad 
serta bagaimana perjuangan  

 

Lakukan Kegiatan Berikut! 

3. Berdasarkan teks cerita pendek Paham Dade karya Nuriadi di atas, lakukan kegiatan pengidentifikasian 

cerita ke dalam tabel di bawah ini. 

Dokter Kuncoro diam, wajahnya, tidak bisa menyembunyikan kekecewaanya yang mendalam. Ia sendiri 
menyadari secara psikis bebab berat harus dicurahkan kepada seseorang yang mau menerima “curhat” nya. 
Peduli apa? Toh, Papuq tidak sekolah. Tidak ada artinya apa yang akan diceritakan, yang penting curahan 
hatinya. 
 “Masalahku, sebenarnya tidak berat, Puq. Hanya aku merasa bodoh dan sia-sia!” 
 “Tidak ada yang sia-sia kalau sudah beruapaya...” ujar Papuq Bur bijak. 
 “Aku masih relatif muda, dibanding senior-seniorku di rumah sakit. Karena keberhasilanku, 
meraih gelar tertinggi, aku mendapatkan promosi. Ya, seperti sekarang. Semua harapan sesuai 
spesialisasiku tertumpu padaku...” 
 “lantas...” 
 “aku kecewa...” 
 “pasienmu...” 
 

“ya, sudah seminggu aku merawatnya, tidak ada perkembangan malah semakin memburuk...” 
 “ada harapan?” 
 “entahlah, gejalanya...tidak bergairah, tubuhnya melemah, matanya kuning, kulitnya semakin 
pucat...” 

Orang tua ubanan itu tersenyum mendengar kalimat yang melunsur dari mulut dokter 
Kuncoro, sepertinya tersungging harapan. Ia mengerti keadaan majikannya, tekanan mental akan 
prestasinya yang luar biasa, mendorongnya untuk mampu mengatasi semua masalahnya dengan cara-
caranya yang serba rasional. Padahal ada yang lain.  
 “aku ingin cerita padamu, nak!” 
 “dongeng? Bolehlah...! 
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    Menganalisis nilai sesuai dengan perilaku tokoh 

 

Perilaku 
Nilai Keterangan/

Penjelasan Budaya Sosial Moral Agama 
1. Papuq Bur seorang tukang kebun yang setia 

mengabdi selama tiga belas tahun pada dokter 
Kuncoro 

      

2. Kecial kuning godeq ngantoq yang terperangkap 
laba-laba dipercaya orang dulu sebagai obat 

      

3. konon, seekor burung kecil berbulu kuning yang 
bernama kecial itu diciptakan Tuhan memiliki 
kelebihan. Pada hari tertentu, orang-orang dulu 
menangkapnya untuk dijadikan penyakit, 
sehingga sangat menakutkan memelihara burung 
jenis itu...” 

      

4. Dokter Kuncoro tidak kuasa pemberian tulus 
tukang kebun yang sudah dianggap seperti orang 
tuanya sendiri. 

      

5. Ia mengerti keadaan majikannya, tekanan mental 
akan prestasinya yang luar biasa, mendorongnya 
untuk mampu mengatasi semua masalahnya 
dengan cara-caranya yang serba rasional. Padahal 
ada yang lain.  

      

 
 

 Lumbung Belajar  
 

  Kalian telah mempelajari unsur unsur pembangun cerita pendek. Teks cerpen 

memuat unsur-unsur pembangun cerita. Unsur pembangun cerita tersebut yaitu 



 

12 

 

A. Bacalah kembali cerita pendek yang berjudul Paham Dade karya Nuriadi. Kemudian 

analisislah unsur-unsur instrinsik dan ekstrinsik cerpen tersebut berdasarkan format 

tabel berikut. 

instrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur instrinsik yaitu unsur-unsur yang membangun 

karya sastra itu sendiri. Sementara itu, unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur 

pembangun yang berada di luar karya sastra. Untuk lebih jelasnya, kalian cermati dan 

baca tabel berikut sebagai pengetahuan kalian mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik 

cerita pendek.  

 

No Unsur Pembahasan 

1 Penokohan Cara pengarang menggambarkan tokoh dalam cerita 

2 Latar Tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa yang dialami 

tokoh 

3 Alur Konflik (manusia dengan dirinya sendiri, budaya, alam) 

4 Tema Ide pokok dalam sebuah cerita 

5 Amanat Pesan yang disampaikan pengarang dalam sebuah karya sastra 

6 Nilai Sesuatu yang berharga yang ada pada cerita 

 

 

Tugas 1 
 

 

 

 

 

1. Penokohan  

No Tokoh Karakteristik Tokoh 

1   

2   

3   

 

2. Latar  

Setelah membaca cerpen Paham Dade, analisislah unsur latar cerpen tersebut! 

 

No Kutipan Cerita Jenis Latar Penjelasan 

1    

2    

3    
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B. Presentasikanlah  unsur-unsur instrinsik dan ekstrinsik cerpen Paham Dade karya Nuriadi 

berdasarkan format tabel yang telah kalian isi di buku kerja kalian! 

3. Menganalisis alur berdasrkan format tabel berikut! 

No Jenis Konflik Penyebab Konflik Kutipan Cerita 

1    

2    

3    

 

4. Menganalisis tema ditentukan oleh rangkaian peristiwa! 

a. Tema apakah yang dapat ditentukan dari rangkaian peristiwa berikut ini! 

 

Peristiwa 1 Peristiwa 2 Peristiwa 3 Peristiwa 4 Peristiwa 5 

     

Tema Cerita 

..................................................................................................................................... 

 

b. Tema apakah yang dapat ditentukan dari rangkaian peristiwa berikut ini! 

Peristiwa 1 Peristiwa 2 Peristiwa 3 Peristiwa 4 Peristiwa 5 

     

Tema Cerita 

...................................................................................................................................... 

 

5. Tentukan jenis nilai yang sesuai dengan perilaku-perilaku berikut! 

Perilaku 
Nilai Keterangan/penjelasan  

Budaya Sosial Moral Agama 

1.       

2.       

3.       

4.       
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B. Menganalisis Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Cerita Pendek 

 

 

 

 

  Kegiatan 1  

1. Menentukan Struktur Teks Cerita Pendek 

Berikut adalah cerita pendek yang berjudul Burung karya Putu Sugih Arta. 

Bacalah dengan saksama.  

Burung 

Karya Putu Sugih Arta 
 

 Dokter Kuncoro, sempat linglung. Jurus-jurus ilmu sains yang dipelajari di 

negeri Paman Sam tidak mempan lagi menghadapi gejala yang terjadi pada pasien 

yang satu ini. Sia-sia...sia-sia! Benar-benar sia-sia, batinnya. Hampir dua jam ia 

memandangi kaca di toilet rumah sakit tempatnya bekerja. “Botak!” makinya pada 

cermin yeng bertengger bisu di hadapannya. Kepalanya yang nyaris pelontos 

mempelajari teori-teori spesialisasi penyakit dalam di universitas kondang, di Ilionis, 

tidak bisa memecahkan problematika yang cukup sederhana. Jangankan tes darah 

pasien, tes DNA pun tak menyatakan pasiennya terindikasi AIDS. Pasiennya, I 

Komang Bongor, seorang petani dusun yang jujur dan memegang teguh aturan adat 

dan prinsip-prinsip agama tentunya akan berperilaku susila. Secara rasional tak 

mungkin menyimpang. Transfusi darah? Detailnya, ia tidak membutuhkannya. 

Pengakuan keluarganyapun begitu, Komang Bongor tidak pernah mengalami 

kecelakaan sampai pada akhirnya ia harus menerima donor darah orang lain.  

Keletihan pun menggelayut di otak kritis dokter Kuncoro. Pikirannya jenuh. Di 

antara ambang bawah sadarnya, ada nuansa irrasional. “Kamu harus pulang!Kamu 

harus merenungkan jati dirimu!” bisik wajah di cermin yang tidak lain wajahnya 

sendiri. 

Tangannya lunglai memutar keran washtafel, kucurannya dibiarkan keras 

menerpa kedua telapak tangannya yang kaku. Pelan bergerak menyentuh kulit 

mukanya yang kusam. Ia rasakan air itu, membias wajahnya yang tegang akibat 

keringat bercampur minyak kulit melumuri kulit arinya. Saat tenang, ia mencoba 

mendaur ulang untuk menyambung-nyambungkan sisa hatinya yang gagal terkoyak. 

Jawabannya, “ia harus pulang.” 

Sudah dua hari dokter Kuncoro mengambil cuti. Jiwanya labil, akibat gangguan 

kondisi pasiennya, yang ia tinggalkan terbaring pasrah di tempat tidur kamar putih sal 

melati. Tindakan apa ia harus lakukan untuk menyambung jiwa Komang Bongor. 

Pasiennya itu, tak bereaksi membaik malah sebaliknya kondisinya semakin hari 

semakin memburuk. Menunggu ajal, barangkali.  

Dalam kesendiriannya, sempat ia tercenung. Beginikah perilaku seorang 

dokter?pasiennya menunggu jawaban pinalti; hidup atau mati. Ia malah cuti,’cuek’ 

Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu :  
1. Menentukan Struktur Teks Cerita Pendek 
2. Menganalisis Teks Kebahasaan Cerita Pendek 
3. Mendeskripsikan makna kias dalam teks cerita pendek 
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tak bertanggung jawab. Lalu bagaimana? Apa solusinya? Istri dan anak-anak tak bisa 

diandalkan. Justru kalau diberitahu akan menambah rusak suasana.  

Spontan, ribuan pertanyaan menerobos celah-celah lamunannya. 

Sampai akhirnya Papuq Bur menghamipirinya, “ Ada yang membuatmu resah , 

nak?” sapa tukang kebun yang setia mengabdi selama tiga belas tahun pada dokter 

Kuncoro. Dedikasikannya pada majikan diperlihatkan sejak menjadi dokter PTT 

puskesmas pembantu, yang lokasinya di pinggiran hutan Gunung Kahyangan sampai 

menjadi kepa bagian bedah dan penyakit dalam RSU Kota.  

 “ooo, Papuq...” 

 “aku selalu peduli, nak.” 

 “sebenarnya ada masalah kantor...” 

 “Papuq tidak boleh tahu, nak?” 

 Dokter Kuncoro diam, wajahnya, tidak bisa menyembunyikan kekecewaanya 

yang mendalam. Ia sendiri menyadari secara psikis bebab berat harus dicurahkan 

kepada seseorang yang mau menerima “curhat” nya. Peduli apa? Toh, Papuq tidak 

sekolah. Tidak ada artinya apa yang akan diceritakan, yang penting curahan hatinya. 

 “Masalahku, sebenarnya tidak berat, Puq. Hanya aku merasa bodoh dan sia-

sia!” 

 “Tidak ada yang sia-sia kalau sudah beruapaya...” ujar Papuq Bur bijak. 

 “Aku masih relatif muda, dibanding senior-seniorku di rumah sakit. Karena 

keberhasilanku, meraih gelar tertinggi, aku mendapatkan promosi. Ya, seperti 

sekarang. Semua harapan sesuai spesialisasiku tertumpu padaku...” 

 “lantas...” 

 “aku kecewa...” 

 “pasienmu...” 

 “ya, sudah seminggu aku merawatnya, tidak ada perkembangan malah semakin 

memburuk...” 

 “ada harapan?” 

 “entahlah, gejalanya...tidak bergairah, tubuhnya melemah, matanya kuning, 

kulitnya semakin pucat...” 

 Orang tua ubanan itu tersenyum mendengar kalimat yang melunsur dari mulut 

dokter Kuncoro, sepertinya tersungging harapan. Ia mengerti keadaan majikannya, 

tekanan mental akan prestasinya yang luar biasa, mendorongnya untuk mampu 

mengatasi semua masalahnya dengan cara-caranya yang serba rasional. Padahal ada 

yang lain.  

 “aku ingin cerita padamu, nak!” 

 “dongeng? Bolehlah...! 

 “konon, seekor burung kecil berbulu kuning yang bernama kecial itu diciptakan 

Tuhan memiliki kelebihan. Pada hari tertentu, orang-orang dulu menangkapnay untuk 

dijadikan penyakit, sehingga sangat menakutkan memelihara burung jenis itu...” 

 “tapi, sekarang malah jadi kegemaran...” 

 “tentu, karena lebih murah...dibandingkan memelihara burung punglor, kakak 

tua, beo yang bernilai jutaan..” 
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 “begitu ya? Tadi ada yang menarik dari cerita papuq...penyakit apa yang papuq 

maksudkan?” potong dokter Kuncoro. 

 “kecial kuning godeq ngantoq” 

 “penyakit unik?” 

 “ya, unik. Obatnya minyak burung itu, tapi ada syaratnya...” 

 “apa?” 

 “burung kecial yang terperangkap jala laba-laba...” 

 “wah sulit sekali...” 

 “aku masih menyimpannya...kalau anak berkenan” 

 “ada-ada saja...” seloroh dokter Kuncoro, sambil tersenyum ia menggeleng-

geleng menuju kamarnya. Tak masuk akal, pikirannya. 

 Cuti tiga hari sudah selesai. Dokter Kuncoro harus dinas lagi. 

Ketenangannyapun terusik. Pasiennya itu, menurut suster jaga via telepon, kondisinya 

sudah diambang kritis. Setelah siap dengan koper stetoskopnya, ia pun menuju garasi 

grand civic yang baru dibeli secara tunai, sebulan lalu. Papuq Bur mencegatnya, “nak, 

ini minyak burung itu...” tegurnya halus.  

 Dokter Kuncoro tidak kuasa pemberian tulus tukang kebun yang sudah 

dianggap seperti orang tuanya sendiri. 

 “terimakasih, puq...” balasnya, dengan sigap tangannya memasukkan botol mini 

bekas penisilin ke dalam kantung sebelah kanan baju jubah dokternya, tempat biasa ia 

menaruh obat.  

 Seperempat jam kemudian ia sudah berada di jalan protokol. Rumah sakit 

umum kota sepagi itu, sudah dipenuhi pasien. Apalagi ruang gawat darurat, begitu 

berjubel dengan orang-orang, belum serapat doktor turun dari mobilnya, suster jaga 

berlari menghampiri menghampirinya.  

 “dokter...pasien anda, komang bongor emergency...” 

 “kritis?” 

 “over...dokter...” 

 Setelah berlari, kedua orang berlainan jenis itu menuju kamar pasien. Tepat di 

depan pintu, beberapa sanak keluarganya histeris dikira si sakit sudah sekarat tinggal 

menunggu waktu. 

 Dokter Kuncoro sempat panik. Rupanya, penyakit edan itu sudah menuju 

jantung. Ia cepat menyuruh suster juga mengambil alat pemicu jantung di ruang 

laboratorium enam puluh motor ke arah selatan. Ia sendiri, mengambil spet di laci 

bufet gantung yang terpasang di sebelah jendela sal sebelah gantung yang terpasang 

di sebelah timur. Dokter Kuncoro, lupa! Ia mengambil botol penisilin yang ada di 

kantong jubah dokternya dan creeeepp...spet tertancap pada pinggul pasiennya yang 

sedari tadi tersengal-sengal sulit bernafas, menggeliat. Terbelalak sebentar, lalu 

pingsan. Tangan dokter dengan sigap memeriksa denyut nadi di pangkal leher. 

Normal... 

 Tirai pintu tersingkap, susuter jaga tergopoh gopoh membawa alat pemicu 

jantung. Rasa was-was tergores di wajahnya, 

 “bagaimana dok...?” 

 “sudah aku berikan penisilin” 
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 “normal, dok...” 

 “hanya sementara suster, tolong lanjutkan awasi...!” pintanya lugas pada suster 

jaga, ia pun keluar dari sal menuju ruang kerjanya. 

 Dua langkah berjalan menuju tikungan, tiba-tiba secara mendadak, berhenti. 

Reflek, tangannya menampar kepalanya yang botak : sialan...! penisilin itu...! ia 

berbalik seratus delapan puluh derajat dengan kencang menuju sal melati. Ia 

menerobos masuk, seperti di kejar setan. Apa yang terjadi? Ahhh! Pemandangan 

aneh... 

 “maaf pak doketer...saya izin sebentar ke wc...mau buang air besar sudah sekian 

hari kebelet...” ujar Komang Bongor lemah.  Dokter Kuncoro melongo tak bisa 

berkata apa-apa. 

 

Untuk memahami struktur teks cerita pendek, kalian pelajarilah contoh 

analisis struktur teks cerita pendek yang berjudul Burung karya Putu Sugih Arta 

berikut ini.  

Kutipan Teks Cerita Pendek Struktur Teks 
Cerita Pendek 

Keterangan 

Dokter Kuncoro, sempat linglung. Jurus-
jurus ilmu sains yang dipelajari di negeri 
Paman Sam tidak mempan lagi 
menghadapi gejala yang terjadi pada pasien 
yang satu ini. Sia-sia...sia-sia! Benar-benar 
sia-sia, batinnya. Hampir dua jam ia 
memandangi kaca di toilet rumah sakit 
tempatnya bekerja. “Botak!” makinya pada 
cermin yeng bertengger bisu di 
hadapannya. Kepalanya yang nyaris 
pelontos mempelajari teori-teori spesialisasi 
penyakit dalam di universitas kondang, di 
Ilionis, tidak bisa memecahkan 
problematika yang cukup sederhana. 
Jangankan tes darah pasien, tes DNA pun 
tak menyatakan pasiennya terindikasi 
AIDS. Pasiennya, I Komang Bongor, 
seorang petani dusun yang jujur dan 
memegang teguh aturan adat dan prinsip-
prinsip agama tentunya akan berperilaku 
susila. Secara rasional tak mungkin 
menyimpang. Transfusi darah? Detailnya, 
ia tidak membutuhkannya. Pengakuan 
keluarganyapun begitu, Komang Bongor 
tidak pernah mengalami kecelakaan sampai 
pada akhirnya ia harus menerima donor 
darah orang lain. 
 

Orientasi Berisi tentang latar waktu, ruang, dan 
situasi  (suasana) cerita. Latar 
digunakan untuk menghidupkan 
cerita dan meyakinkan pembaca. 
Orientasi yang ditunjukkan dengan 
latar tempat di rumah sakit, tepatnya 
di toilet rumah sakit, situasi dalam 
kutipan cerita tersebut dalam suasana 
bingung (linglung), dan waktu 
kejadiannya hampir dua jam 
memandangi kaca di toilet rumah 
sakit tempat tokoh bekerja dalam 
cerita tersebut. 

Sudah dua hari dokter Kuncoro mengambil 
cuti. Jiwanya labil, akibat gangguan kondisi 
pasiennya, yang ia tinggalkan terbaring 
pasrah di tempat tidur kamar putih sal 
melati. Tindakan apa ia harus lakukan 
untuk menyambung jiwa Komang Bongor. 

Komplikasi Bagian komplikasi pada kutipan 
cerpen Burung  adalah kondisi 
Komang Bongor semakin hari 
semakin memburuk, tindakan apa 
yang harus dilakukan dokter 
Kuncoro, padahal ia adalah lulusan 
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Pasiennya itu, tak bereaksi membaik malah 
sebaliknya kondisinya semakin hari 
semakin memburuk. Menunggu ajal, 
barangkali. 

terbaik spesialisasi penyakit dalam di 
universitas kondang, di Ilionis, dan 
secara medis , I Komang Bongor, 
seorang petani dusun yang jujur dan 
memegang teguh aturan adat dan 
prinsip-prinsip agama tentunya akan 
berperilaku susila tidak mungkin 
terindikasi AIDS 

“aku ingin cerita padamu, nak!” 
“dongeng?” “Bolehlah...!” 
“konon, seekor burung kecil berbulu 
kuning yang bernama kecial itu diciptakan 
Tuhan memiliki kelebihan. 
Pada hari tertentu, orang-orang dulu 
menangkapnya untuk dijadikan penyakit, 
sehingga sangat menakutkan memelihara 
burung jenis itu...”  
Tapi, sekarang malah jadi kegemaran…” 
“tentu, karena lebih murah...dibandingkan 
memelihara burung punglor, kakak tua, beo 
yang bernilai jutaan..” 
“begitu ya? Tadi ada yang menarik dari 
cerita papuq...penyakit apa yang papuq 
maksudkan?” potong dokter Kuncoro. 
“kecial kuning godeq ngantoq” 
“penyakit unik?” 
“ya, unik. Obatnya minyak burung itu, tapi 
ada syaratnya...” 
“apa?” 
“burung kecial yang terperangkap jala laba-
laba...” 
“wah sulit sekali...” 
“aku masih menyimpannya...kalau anak 
berkenan” 
“ada-ada saja...” seloroh dokter Kuncoro, 
sambil tersenyum ia menggeleng-geleng 
menuju kamarnya. Tak masuk akal, 
pikirannya. 
 
 
  

Evaluasi Dalam evaluasi, konflik yang terjadi 
diarahkan pada pemecahannya 
sehingga mulai tampak 
penyelesaiannya. Dalam cerita pendek 
tersebut evaluasi ditunjukkan pada 
tokoh Papuq Bur  tentang keyakianan 
kecial kuning godeq ngantoq sebagai 
obat dengan syarat burung kecial yang 
terperangkap jala laba-laba.  

Dua langkah berjalan menuju tikungan, 
tiba-tiba secara mendadak, berhenti. 
Reflek, tangannya menampar kepalanya 
yang botak : sialan...! penisilin itu...! ia 
berbalik seratus delapan puluh derajat 
dengan kencang menuju sal melati. Ia 
menerobos masuk, seperti di kejar setan. 
Apa yang terjadi? Ahhh! Pemandangan 
aneh... 
“maaf pak doketer...saya izin sebentar ke 
wc...mau buang air besar sudah sekian hari 
kebelet...” ujar Komang Bongor lemah.  
Dokter Kuncoro melongo tak bisa berkata 
apa-apa. 

Resolusi Pada bagian  resolusi,  
pengarang  akan  
mengungkapkan  solusi  dari  
berbagai  konflik  yang  dialami  
tokoh. Dalam cerpen itu digambarkan 
ketika Komang Bongor mau buang air 
besar setelah diberikan penisilin yang 
ternyata isinya adalah minyak burung 
kecial kuning godeq ngantoq yang 
diberikan Papuq Bur dokter Kuncoro 
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Dokter Kuncoro diam, wajahnya, tidak 
bisa menyembunyikan kekecewaanya yang 
mendalam. Ia sendiri menyadari secara 
psikis bebab berat harus dicurahkan kepada 
seseorang yang mau menerima “curhat” 
nya. Peduli apa? Toh, Papuq tidak sekolah. 
Tidak ada artinya apa yang akan 
diceritakan, yang penting curahan hatinya. 
“Masalahku, sebenarnya tidak berat, Puq. 
Hanya aku merasa bodoh dan sia-sia!” 
“Tidak ada yang sia-sia kalau sudah 
berupaya...” ujar Papuq Bur bijak. 
“Aku masih relatif muda, dibanding 
senior-seniorku di rumah sakit. Karena 
keberhasilanku, meraih gelar tertinggi, aku 
mendapatkan promosi. Ya, seperti 
sekarang. Semua harapan sesuai 
spesialisasiku tertumpu padaku...” 

Budaya Nilai Budaya Sasak dalam 
kutipan teks cerpen tersebut 
adalah Tatas tuhu, trasna 

(cakap, sungguh-

sungguh, kasih sayang), 

ucapan Papuq Bur 

menunjukkan perilaku 

tokoh kasih sayang 

sebagai orang tua kepada 

dr. Kuncoro, dan Papuq 

Bur adalah tokoh yang 

teguh, hal ini dibuktikan 

pada kutipan “Tidak ada 

yang sia-sia kalau sudah 

berupaya...” 
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Untuk meningkatkan pemahaman kalian terhadap struktur teks cerita pendek, analisislah 

dengan memanfaatkan kutipan teks cerita pendek yang berjudul Pengeret karya R.Eko 

Wahono berikut ini. 

 

Lumbung Ajar  

 

 

 

     Tugas 1 

 

 

Pengeret 

R. Eko Wahono 

 

Mau tahu cerita Tuaq Qodir jika jadi anggota legislatif? Dengar penuturannya, 

“Kalau jadi anggota legislatif maka satu hand Phone (HP) tidak cukup. Paling tidak butuh 

dua HP. Yang satu untuk terima pesan. Satunya lagi untuk bicara. Istri juga gitu, harus 

dua. Supaya tak terjadi salah paham akan kujelaskan terlebih dulu. Isteri pertama untuk 

pemenuhan kebutuhan biologis. Isteri kedua untuk kebutuhan ideologis. Ini wujud seorang 

warga negara untuk meningkatkan mutu kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu aku 

lamar Nurwahidah, seorang guru dan janda beranak satu, seorang guru dan janda beranak 

satu, “tegas Tuaq Qodir sambil menambahkan bahwa tak ada ruang perdebatan untuk 

perkara di atas.  

 Keinginan Tuaq Qodir untuk mempersunting Nurwahidah sudah lama aku dengar. Jauh 

sebelum bisnis penambangan pasir dibuka di kampung kami. Bahkan sewaktu ayah masih 

hidup, ia secara terang-terangan ingin menggoda ibu walau sebatas senyum dan main mata. 

Waktu itu, Tuaq Qodir masih bekerja di Koperasi Unit Desa Tegar yang memenuhi 

kebutuhan pupuk dan bibit padi para petani. Tapi sayang judul koperasi itu tak selaras 

dengan nasibnya. Badan usaha ini berjalan kurang dari setahun. Maklum, warga kami 

sering meminjam uang di koperasi bukan untuk digunakan sebagai modal kerja melainkan 

untuk hal-hal konsumtif. Apalagi setelah teve masuk ke kampung kami, mereka berlomba-

Setelah kalian mempelajari contoh analisis teks cerita Burung karya Putu Sugih Arta. Kalian dapat 
memahami struktur teks cerita pendek dengan mudah. Struktur tersebut  dimulai dengan abstrak, 
orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda.  Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. 
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lomba untuk memiliki sepeda motor baru. Biasanya diperoleh secara kredit. Dan jika sudah 

tidak mampu membayar cicilan biasanya barang itu dipindah kredit.  

 Keinginan Tuaq Qodir untuk meminang ibuku semakin membuncah saat ia 

mendaftarkan diri sebagai calon legislatif (caleg). Namun, sekali lagi keinginan itu hingga 

kini masih  berupa mimpi-mimpi  di siang bolong. Hanya staminanya yang patut dipuji. 

Jika ia seorang atlet lari maka banyak rekor yang berhasil ia pecahkan. Kendati beberapa 

kali ditolak tapi ia selalu mencoba dan terus mencoba, lewat beberapa utusannya ia 

mencoba titipkan “hadiah” berupa perhiasan emas maupun barang-barang elektronik. Tapi 

semua pemberian itu ditolak secara halus oleh ibuku. Dengan alasan barang-barang itu 

belum menjadi kebutuhan pokok. “Maaf, kami sudah hidup lebih dari kecukupan,” ujar 

ibu tanpa mengurangi rasa hormatnya pada Tuaq Qodir. Tapi soal Tuaq Qodir menurutku 

hanya pengecualian. Karena toh di kampung kami soal kawin cerai perkara biasa. Hingga 

kini belum pernah terdengar keberatan para perempuan di kampung kami terhadap para 

lelakinya yang berpoligami. Bahkan ada pribahasa mereka, musim pasir musimnya 

berburu selir, musim paceklik berarti musim cerai. Dan, menurut data Badan Statistik di 

Kota, kampung kami menempati urutan paling atas soal angka kematian bayi dan kawin 

cerai.  

 Aku tak tahu apakah prestasi ini membangggakan atau justru sebaliknya. Dari 

keseharian tampak mereka tak mau ambil pusing. Bagi mereka ngurusi  isi dapur, anak-

anak dan kebutuhan sekolah sudah membuat kepala mereka pusing. Dan jangan coba ikut 

campur tangan sambil bertanya pada mereka kenapa mau kawin lebih dari sekali kalau 

akhirnya merepotkan diri sendiri, jika tak ingin sebilah klewang mencium batang 

tenggorokan anada.  

 Para tetua dan perangkat adat desa juga tak menggubris persoalan itu. Mereka lebih 

bersikap apatisi  dan seperti tak mau tahu. Bahkan, jika datang seorang calon pengantin 

berusia di bawah 16 tahun mereka tak segera menahan atau memberi nasehat agar 

menunda perkawinan.  

 “Apa saya harus menanggung dosa jika berzina kelak,” tegas Haji ahmad Penghulu 

desa kami.  

 Tapi untuk urusan yang satu ini berbeda, karena di samping Tuaq Qodir majikan 

pengeret, ingin punya istri lebiih dari satu, juga seorang caleg. Inilah nilai plus Tuaq Qodir 

jika dibanding laki-laki di kampungnya. Mereka pasti akan merasa bangga jika salah 

seorang warganya punya prestasi. Lagi pula Tuaq Qodir dan para pengeret memang tak 

bisa dipisahkan. Ibarat uang logam. Satu sisi tak akan punya nilai jika sisi lainnya tak ada. 

Kendati kecemasan selalu menghantui para orang tua akan keselamatan anak-anak 

perempuannya.  

 Apalagi di musim hujan arus sungai sulit untuk ditebak.jika lengah sedikit saja maka 

nyawalah taruhannya. Tapi apa boleh buat karena hanya itu yang mereka bisa lakukan dan 

mendatangkan rupiah sebagai penyambung hidup keluarga.  

 “Ini musim hujan sebaiknya kau tidak turun ke sungai”, pesan Inaq Uri pada Ali ba’da 

shalat maghrib.  

 Ali mengangguk lemah tetapi sepasang matanya melongok ke luar jendela. Beberapa 

kawanya memang sudah menunggunya sejak tadi. Ketika ibunya lengah melompat dari 

licak dan bersijingkat ke luar rumah.  

 “Ali!” Jangan pergi, dengar inaqmu ini”, tetapi tubuh Ali telah menghilang di balik 

rimbunan bambu sebelah kanan rumahnya.  

 “Apa kau sudah izin ibumu, Sukra?”. Tanya Ali di sepanjang perjalanan menuju sungai.  

 Aku tak menjawabnya karena sebenarnya apa yang dialaminya tidak jauh berbeda 

denganku bahkan ibu sangat tidak setuju jika aku bergabung bersama mereka dengan 

alasan hanya mencari nafkah. Tak ada alasan yang tepat untuk aku kemukakan jika aku 
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ingin berdebat, soal ekonomi? Gaji ibuku cukup untuk biaya hidup dan pendidikanku. 

Jadi? Ya, hanya untuk bersenang-senang karena bisa berkumpul dan menikmati hangatnya 

air sungai malam hari.  

 Ban-ban telah siap di pinggir sungai, Ali mengikat ban-ban itu menjadi satu, alasannya 

agar keselamatan kami lebih terjamin. Dan sebelum ban-ban itu diturunkan ke air ia 

mencoba menarik-narik tali itu, menguji apakah ikatannya sudah kencang atau belum. 

Setelah yakin barulah kemudian dilepaskan di pinggiran sungai. Kami semua berpegangan 

di sisi-sisi ban itu hingga tangan kanan bisa mengeruk pasir sebanyak mungkin dan 

diletakkan di sebuah kantong yang diletakkan di bagian tengah ban. Kami merasa malam 

ini pasir-pasir seperti dikirimkan para malaikat kepada kami. “Kalau begini terus aku aku 

cepat kaya. Malam ini akan kubawa 80.000 ribu untuk emak di rumah,” teriak Ali girang 

tak jauh dari kelompok kami.  

 Hingga pukul 21.30, air sungai belum juga menunjukkan tanda-tanda. Suara 

gemuruhnya membuat bulu kudukku berdiri. Konvoi kendaraan truk itu datang lagi dengan 

perut terbuka serta raut wajah yang lapar. Seorang sopir segera mematikan musik dangdut 

yang terdengar memekakkan telinga. Tanpa menunggu waktu lama perut truk itu kembali 

penuh berisi pasir.  

 “tarik maaanggg...” truk-truk itu kembali bersuka ria di jalan yang menanjak. Musik 

dangdut pun kembali menghentak liar menerobos selimut malam.  

 Cuaca memang sulit ditebak keinginannya terlebih mennjelang tahun baru imlek dan 

disusul bau nyale setiap Februari. Angin dibarengi hujan deras kerap mengundang kerap 

mengundang banjir bandang. Tapi, untuk para pengeret untuk urusan pasir tak ada alasan 

untuk tidak turun ke sungai. Aku memutuskan untuk beristirhat sejenak dekat berugak di 

atas, sementara Ali, Fikri, dan beberapa anak lainnya masih berada di sungai.  

 Tanpa diduga kupingku menangkap sayup-sayup percakapan Tuaq Qodir dan beberapa 

orang lelaki. Di anataranya yang kukenal adalah Tarmiji dan Korap.  Setahuku, mereka 

berdua adalah orang kepercayaan Tuaq Kezul musuh bebuyutan Tuaq Qodir sejak mereka 

duduk bersama sebagai pengurus koperasi. Lantas apa yang mereka rencanakan terhadap 

Tuaq Qodir? Apakah mereka kan membunuh majikannya sendiri, Tuaq Kezul yang selama 

ini membesarkan dan menghidupi keluarga mereka. Tapi itu tidak mungkin. Tentu saja 

ada perkara lain yang lebih penting, apakah itu? Wallahuallam. Aku sendiri tidak tahu. 

Benar saja dugaanku. Kulihat mereka sedang meyakinkan Tuaq Qadir dengan 

kalimat-kalimat yang indah dan tentu saja masuk di akal, “ Asal Tuaq Qodir tahu, semua 

ini sudah direncanakan sendiri oleh majikan kami. Mesin Huller itu sebenarnya di simpan 

di dalam gudang Tuaq Kezul. Malahan pada kami ia pesan agar tidak main kucing-

kucingan. Itu kan, sama saja menuduh kami sama seperti maling. Iya kan? Sekarang kami 

bebas dan tidak terikat siapa-siapa lagi. Tidak lagi pada Tuaq Kezul yang membuat hidup 

kami seperti parasit, kami tak bisa tumbuh sendiri karena setiap keinginan kami dibonsai.., 

“ 

Belum tuntas Tarmidji bicara di sambar Korap lebih serius, “ Kami bisa 

menentukan nasib kami sendiri!” 

“ Ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kami ataupun Tuaq Kezul. Tapi kami 

punya jaringan untuk melicinkan setiap jalan untuk menuju kursi Caleg.” Tuaq Qodir 

serasa dikembangkan ke awan. Pucuk dicinta ulampun tiba. Sudah lama ia menginginkan 

dirinya jadi anggota parlemen. Baru kali ini ada orang yang betul-betul mau membantu 

mewujudkannya. Para pengeret tentu akan merasa semakin betah bekerja dengannya, dan 

para orang tuanya akan menjadi pendukung setianya. Bukankah mengobral janji-janji 

manis seperti yang dilakukan para jurkam (juru kampanye) saat menjelang pemilu adalah 

hal yang mudah? Walaupun pada akhirnya semua itu hanya janji gombal. Namanya saja 

hidup, pemanis istilahnya. 
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Lantas Tuaq Qodir mendekati telinga Korap dan berbisisk. “ Tapi kalian harus 

mendukung rencanaku memiinang Nurwahidah.” 

“ Kecillll, Bos! Tukas Tarmidji.” 

“ Masih turunan orang Jawa, asyikk, Bos” sumbang Korap, “ Tapi supaya lebih 

cepat prosesnya, itunya dulu, bos. Jaman sekarang mesin nggak hidup kalau nggak ada 

bensinnya...” 

Tuaq Qodir pun tertawa dan mengerti apa maksud mereka, lantas ia menyerahkan 

amplop putih kepada mereka. “ Ini baru namanya Bos sejati!” lantas Korap membuka isi 

amlop dan menghitung duit ini dengan lidahnya. 

“ Ini untuk panjar administrasi. Yang itu untuk keperluan menggalang suara, buat 

poster, kaos, stiker, spanduk, baliho dan kalau dananya berlebih kita undang Inul si ‘ Ratu 

Ngebor ‘. Pokoknya kita bikin kampung ini geger, Bos! Hari ini juga kami akan ke Kota 

untuk menghubungi percetakan yang bonafid. Jaman sekarang yang penting kemasannya 

harus licin dan mengkilap biar mereka cepat jatuh cinta,” mereka pun segera bergegas 

lewat semak – semak dan menghilang seperti hantu gentayangan. 

Aku mengikutimu dari belakang. Mereka berhenti sejenak sambil memandang 

sekeliling, “ Sekarang kita maju ke langkah berikutnya. Tak ada yang sulitkan? Ujar Korap 

dan disambut cekikikan Tarmidji. Mereka berlari-lari kecil di pematang sawah. 

Hal serupa sudah pernah kudengar dari percakapan orang-orang di warung Bi 

Mirah. Kelompok mereka ini bisa dikatakan sebagai ‘rombongan sakit hati’ yang tidak 

suka jika usaha dan nama besar seseorang berkembang pesat. Memang, dulu mereka 

berdua, Tuaq Qodir dan Tuaq Kezul merupakan tokoh sekaligus pendiri KUD di kampung 

kami. Sejak kasus pencurian mesin Huller milik koperasi, persahabatan mereka bubar dan 

berbuntut dendam hingga kini. Tuaq Kezul beranggapan bahwa Tuaq Qodirlah yang 

seharusnya bertanggung jawab atas peristiwa itu, bukan dirinya. Dan sebaliknya, Tuaq 

Qodir justeru melihat adanya persekongkolan antara Tuaq Kezul dengan raja maling di 

kampung kami. Sementara warga masyarakat menginginkan mereka berdua bertanggung 

jawab agar mesin itu dapat kembali seperti sediakala. Kasus ini sempat ditangani pihak 

berwajib tapi karena barang bukti dan saksi dianggap lemah maka kasusnya hingga saat 

ini mengambang. 

Untuk membalas sakit hatinya itulah maka Tuaq Kezul membayar Korap dan 

Turmodji. Ia berharap dendamnya terlunasi. Taktik yang digunakan tentu saja mencari sisi 

lemah musuhnya, kendati dianggap klasik tetapi strategi ini kadang-kadang dianggap 

efektif untuk melumpuhkan lawan yang sedang lengah. Tuaq Kezul sangat paham betul 

jika Tuaq Qodir paling suka disanjung. Kedua, kelemahan musuhnya yang lain yakni tak 

bisa menghindar dari sosok perempuan cantik. Sekarang bagaimana caranya seolah-olah 

mendekatkan dirinya dengan pujaan hatinya, Nurwahidah. Agar tidak kentara mereka 

memanfaatkan moment yang penting, kebetulan sekaliTuaq Qodir ingin menjadi anggota 

legislatif. 

“ Lun, kau sudah dapat khabar dari mereka?” Tanya Tuaq Qodir pada Bilun. 

Bilun sendiri bingung menjawabnya 

“ Mereka? Siapa Tuaq?” 

“ Korap dan Turmudji” 

“ Waduh, belum Tuaq. Memang ada urusan apa Tuaq dengan mereka?” 

“Bajingan! Jangan-jangan mereka menipuku. Kemarin mereka datang lagi minta 

uang. Padahal dua hari lalu mereka sudah kuberi lima juta. Untuk itu semua aku sudah 

keluarkan sedikitnya 15 juta rupiah. Bukan jumlah yang sedikit, Lun?” 

Bilun tak menjawab. Ia hanya manggut saja melihat majikannya gusar. “ Itu belum 

termasuk persekot untuk melicinkan jalanku untuk meminang Nurwahidah. Mereka selalu 

bilang beres... beres. Tapi apa? Mana? 
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Hingga tengah malam barulah pekerjaan para pengeret dianggap selesai. Mereka 

duduk bersila di tanah menghadap Tuaq Qodir. Satu persatu mereka maju untuk menerima 

upah. Sewaktu giliranku maju ia sangat terkejut sekali. Air mukanya tampak pucat 

sementara tubuhnya bergerak serba salah tingkah. 

“ Kenapa kamu sampai mau melakukannya? Tak pantas kau melakukan pekerjaan 

kasar ini. apa kata orang –orang jika sampai merka tahu?” Tuaq Qodir menggiringku ke 

tempat yang sedikit agak jauh dan gelap. 

“Sudah seminggu ibu sakit. Kami butuh biaya berobat yang tidak sedikit, “ 

Jawabku berbohong. 

“ Tapi idak dengan cara seperti ini. kalau kerja setiap malam pelajaranmu aka 

terganggu. Nanti aku yang disalahkan oleh ibumu. Sekarang sudah malam. Pulanglah!” 

Bisik Tuaq Qodir sambil melenyapkan amplop ke saku baju pramuka yang tidak sempat 

ku lepas siang tadi. 

Rasa ingin tahu mendorong tangankananku mereba-raba di balik saku baju. Beribu 

pikiran berkecamuk di dalam pikiranku. Mendadak amplop yang ada di saku ini serasa 

seperti sebuah beban yang sangat berat. Aku seperti sedang berjalan di tempat. Apa yang 

sedang Tuaq Qodir lakukan pada diriku. Apakah ia telah tahu sandiwaraku? Sampai di 

rumah aku langsung menuju kamar tidur. Pelan-pelan kusobek sisi amplop hingga ujung 

lembaran di dalamnya mulai tampak. Ketika aku keluarkan, jantungku seperti mau pecah. 

“ Satu juta rupiah” 

Busyet! Tuaq Qodir membayar diriku dengan nilai satu juta rupiah hanya untuk 

mendapatkan ibuku. Kedua tanganku gemetaran. Tanpa sadar tubuhku ambruk ke ranjang 

dan terbujur seperti batang pinsil. Sepasang mataku menatap langit- langit dengan 

perasaan hampa. Aku tak berani mengatakan ini semua pada ibu. Apalagi di dalamnya ada 

sepucuk suratkhususnya buat ibu berwarna merah jambu. Ia pasti akan tersinggung berat 

dan akupun tak  luput dari hukumannya. Sambil tiduran aku mencoba mencari jawab atas 

pertanyaan- pertanyaan yang memenuhi isi kepalaku. Tapi semakin lama dipikir kepalaku 

semakin pening , selebihnya aku tidak sadarkan diri. 

“ Sukra, bangun! Ali tenggelam!” 

Tanpa sadar aku langsung berlari dengan wajah tegang. Suara kentungan terdengan 

di berbagai penjuru kampung. Warga masyarakat berlarian sambil membawa segala 

peralatan seadanya. Kami pun tanpa pikir panjang langsung menuju sungai. “Ada yang 

mencoba sabotase, mereka memotong tali ban yang diikatkan pada pohon waru saat kami 

berada di sungai,” ujar Fikri. 

“Kenapa tidak minta anak buah Tuaq Qodir, bukankah tenaga mereka lebih kuat,” 

tanyaku sambil mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan lain.  

“ Mereka telah pergi saat Ali tenggelam. Beberapa teman sedang berusaha 

menolong dan selebihnya munta bantuan pada seluruh warga kampung,” sambung Fikri 

sambil menyorot senternya ke badan sungai yang gelap. 

Pencarian dilakukan hampir sekitar setengah jam. Mereka membagi menjadi 

beberapa kelompok. Hampir saja kami putus asa karena arus sungai semakin deras. 

Beberapa ranting terdengar patah, jatuh dan hanyut. Disaaat kami merasa lelah tiba-tiba 

terdengar suara seseorang dari arah barat, mereka rupanya telah menemukan Ali. 

Untunglah tubuhnya tersangkut di sebuah pohon yang tumbang siang tadi. Kulihat 

perutnya kembung berisi air. Mereka segera membawa Ali dalam kondisi pingsan ke 

puskesmas. 

Warga masyarakat tampak berang atas kejadian itu. Mereka tak dapat 

membayangkan jika anaknya yang jadi korban. Lantas, entah siapa yang memulai mereka 

menyalakan obor, menyatukan derap, bergerak serta bersuara bersama menuju rumah 
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Tuaq Qodir. Salah seorang dari mereka berteriak mengacunkan klewang ke udara sambil 

menenteng kemarahan yang tak terbendung. 

“ Dasar caleg berharti iblis!” 

“ Ya, bunuh saja mereka!” teriak mereka sambil mengacun-acungkan obor-

obornya. 

Di antara mereka tampak ibuku setengah berlari mencoba mengikuti irama langkah 

orang-orang yang menuju rumah Tuaq Qodir. Di tangannya sebuah amplop serta surat ia 

genggam erat-erat dengan kemarahan yang sulit dilukiskan. Aku yakin Tuaq Qodir pasti 

tak menyangka jika ibuku akan meledakkan kemarahannya seperti sebuah bom yang 

meledak di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang. 

“Persetan kau Qodir! Kamu kira aku butuh ini semua. Kamu salah sangka, tahu! 

Selama ini, kau kira dengan diam aku tak tahu siapa dirimu sebenarnya!” ibu melempar 

amplop itu ke muka Tuaq Qodir hingga isinya beterbangan. Tuaq Qodir tak berkata apa-

apa. Orang-orang yang menyaksikan pemandangan itu berteriak takjub dan seakan-akan 

mendukung luapan emosi ibu. 

Tuaq Qodir tak bisa kemana-mana karena seluruh jalan kampung diblokir orang-

orang kampung. Untung saja segera datang petugas keamanan, terlambat sedikit saja maka 

hancurlah Tuaq Qodir di tangan warganya sendiri. Dalam kesempatan itu Tuaq Qodir 

masih mencoba berdalih, “Ini hanya salah paham Saudara-saudara. Saya tahu saya telah 

dijebak. Difitnah!” salah seorang petugas keamanan akhirnya mencoba menenangkan 

dirinya dan memaksa masuk ke dalam mobil. 

Tuaq Qodir dan anak buahnya menghilang dikegelapan malam. Esok hari adalah 

babak baru bagi masyarakat kami karena sumber mata pencahaian mereka telah hilang 

sebagai penambang pasir. Mereka harus menentukan sendiri nasibnya jika tak ingin mati 

kelaparan. 

“Mari kita bercocok tanam,” ujar seseorang dari kami bersemangat. 

Mereka diam juga 

“ Leluhur kita memang petani. Tapi sekarang tanah kita ssudah jadi industri 

pariwisata, “ kembali tak ada yang  berbicara. 

Kemudian seseorang  akhirnya memecah  kebisuan. 

“Kalau begitu saya usul jadi TKI saja. Saya dengar gaji pembantu lumayan di 

sana?” Orang-orang berseru menyetujuai usulan itu. 

Lalu mereka mengerubungi orang yang baru saja selesai bicara itu. Sebagian besar 

menanyakan prosedur bagaimana caranya agar mereka bisa bekerja di nrgeri seberang. 

Dari kerumunan itu muncul seorang lelaki berkacamata yang membuat kerumunan itu 

buyar. 

“Bagaimana paket yang kita terima tiga hari lalu? Apakah kalian masih bersikeras 

ke Malaysia? 

Mendadak tubuh mereka kempes lagi. Terbayang di wajah mereka paket dari malaysia 

yang berisi jasad salah seorang warga kampung. Mereka tak punya pilihan. Selalu begitu 

saja pada akhirnya, tak ada pilihan dalam hidup ini? mereka saling bertatapan tanpa 

berkata-kata. Suara- suara itu akhirnya lindap sekejap bersama luruhnya embun malam. 
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Berdasarkan teks cerpen Pengeret di atas, lakukan kegiatan pengidentifikasian cerita ke dalam tabel di 

bawah ini. 

 

 

Kutipan teks cerita pendek 
Pengeret 

Struktur Keterangan 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   Kegiatan 2  

 

2.  Menganalisis Kebahasaan Teks Cerita Pendek 

   Untuk memahami unsur kebahasaan cerita pendek, kalian pelajarilah contoh analisis 

unsur kebahasaan teks cerita pendek yang berjudul Burung karya Putu Sugih Arta berikut 

ini.  

No Kaidah Bahasa Kutipan Teks 
1 Kalimat bermakna 

lampau  
Kepalanya yang nyaris pelontos mempelajari teori-teori spesialisasi penyakit 
dalam di universitas kondang, di Ilionis, tidak bisa memecahkan problematika 
yang cukup sederhana 

2 Penggunaan konjungsi 
yang menyatakan 
urutan waktu 

Setelah berlari, kedua orang berlainan jenis itu menuju kamar pasien. Tepat 
di depan pintu, beberapa sanak keluarganya histeris dikira si sakit sudah 
sekarat tinggal menunggu waktu. 

3 Penggunaan kata kerja 
material 

Dokter Kuncoro sempat panik. Rupanya, penyakit edan itu sudah menuju 
jantung. Ia cepat menyuruh suster juga mengambil alat pemicu jantung di 
ruang laboratorium enam puluh motor ke arah selatan. Ia sendiri, mengambil 
spet di laci bufet gantung yang terpasang di sebelah jendela sal sebelah 
gantung yang terpasang di sebelah timur. Dokter Kuncoro, lupa! Ia 
mengambil botol penisilin yang ada di kantong jubah dokternya dan 
creeeepp...spet tertancap pada pinggul pasiennya yang sedari tadi tersengal-
sengal sulit bernafas, menggeliat. Terbelalak sebentar, lalu pingsan. Tangan 
dokter dengan sigap memeriksa denyut nadi di pangkal leher. Normal... 

4 Penggunaan kalimat 
tidak langsung 

menurut suster jaga via telepon, kondisinya sudah diambang kritis 

5 Penggunaan kata kerja 
mental 

Ia mengerti keadaan majikannya, tekanan mental akan prestasinya yang luar 
biasa, mendorongnya untuk mampu mengatasi semua masalahnya dengan 
cara-caranya yang serba rasional. Padahal ada yang lain 

6 Penggunaan dialog “aku ingin cerita padamu, nak!” 
 “dongeng? Bolehlah...! 
 “konon, seekor burung kecil berbulu kuning yang bernama kecial 
itu diciptakan Tuhan memiliki kelebihan. Pada hari tertentu, orang-orang 
dulu menangkapnay untuk dijadikan penyakit, sehingga sangat menakutkan 
memelihara burung jenis itu...” 
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 “tapi, sekarang malah jadi kegemaran...” 
 “tentu, karena lebih murah...dibandingkan memelihara burung 
punglor, kakak tua, beo yang bernilai jutaan..” 
 “begitu ya? Tadi ada yang menarik dari cerita papuq...penyakit apa 
yang papuq maksudkan?” 
 “kecial kuning godeq ngantoq” 
 “penyakit unik?” 
 “ya, unik. Obatnya minyak burung itu, tapi ada syaratnya...” 
 “apa?” 
 “burung kecial yang terperangkap jala laba-laba...” 
 “wah sulit sekali...” 
 “aku masih menyimpannya...kalau anak berkenan” 
 “ada-ada saja...” 

7 Penggunaan kata sifat Sampai akhirnya Papuq Bur menghamipirinya, “ Ada yang membuatmu 
resah, nak?” sapa tukang kebun yang setia mengabdi selama tiga belas tahun 
pada dokter Kuncoro. Dedikasikannya pada majikan diperlihatkan sejak 
menjadi dokter PTT puskesmas pembantu, yang lokasinya di pinggiran 
hutan Gunung Kahyangan sampai menjadi kepalaS bagian bedah dan 
penyakit dalam RSU Kota. 

 

 Lumbung Ajar  

 
Sebelumnya kalian telah mempelajari contoh kebahasaan dalam teks cerita pendek. 

Perlu kalian ketahui, cerita pendek menggunakan bahasa konotatif dan denotatif seperti 

karya sastra pada umumnya. Sekalipun konotatif dan emotif, bahasa cerpen tetap mengacu 

pada bahasa yang digunakan masyarakat (konvensional) agar tetap dipahami oleh 

pembacanya. Penggunaan kata denotatif dan konotatif diwujudkan pengarang dengan 

merekayasa bahasa dengan menggunakan beragam gaya bahasa, pencitraan, dan bergama 

pengucapan (style). 

Kalian dapat memahami beberapa kaidah kebahasaan dalam cerita pendek sebagai berikut.  

1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau 

2. Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu (konjungsi kronologis, 

temporal, temporal), seperti: sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. 

3. Menggunkan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan (kata kerja 

material) 

4. Menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara 

menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, menyatakan bahwa, 

menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, 

menuturkan.  

5. Menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau 

dirasakan oleh tokoh (kata kerja mental), misalnya merasakan, menginginkan, 

mengharpkan, mendambakan, menganggap. 

6. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda (“...)” dan 

kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung 

7. Menggunakan kata-kata sifat (descriptive language) untuk menggambarkan tokoh, 

tempat, atau suasana.  
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1. Buatlah kelompok yang terdiri dari dari 3 atau 4 orang anggota kelompok! 

2. Bacalah kembali cerpen Pengeret karya R.Eko Wahono! 

3. Analisis unsur kebahasaan dalam cerita pendek Pengeret karya R.Eko Wahono! 

Diskusikanlah dengan anggota kelompok kalian! 

 

    Tugas 1 

 

 

 

No Kaidah Bahasa Kutipan Teks Cerita Pendek 
1 Kalimat bermakna lampau  
2 Penggunaan konjungsi yang menyatakan 

urutan waktu 
 

3 Penggunaan kata kerja material  
4 Penggunaan kalimat tidak langsung  
5 Penggunaan kata kerja mental  
6 Penggunaan dialog  
7 Penggunaan kata sifat  

 

  Kegiatan 3 

3.  Mendeskripsikan makna kias dalam teks cerita pendek 

  Kalian sering menemukan kata atau frasa yang bermakna kias. Kata atau frasa 

digunakan pengarang untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Untuk memahami makna 

kias dalam teks cerita pendek, perhatikan contoh kutipan dalam teks cerita Nelayan Tua  

karya Putu Sugih Arta.  
No Kutipan Makna Kias (Konotatif) Makna Denotatif 

1 Halusnya sentuhan lidah ombak 

pantai Batu Layar 

Sentuhan lidah ombak basah terkena ombak (air laut) 

di Pantai Batu Layar 

2 Orang tua yang bersimpuh di 

hadapanku adalah dewa 

penolong yang diutus untuk 

menyambung urat nafasku 

Dewa penolong Penyelamat/ menyelamatkan 

dari bahaya yang dapat 

merenggut jiwa 

 

   Lumbung Ajar  

Kalian telah memahami makna kias dalam  contoh cerita pendek. Selain 

menggunakan bahasa dengan kaidah kebahasaan seperti yang telah diuraikan pada 

kegiatan sebelumnya, cerita pendek juga banyak menggunakan kata atau frasa bermakna 

kias. Contoh-contoh makna kias tersebut telah dijelaskan pada kegiatan sebelumnya.  

Selain menggunakan kata atau frasa bermakna kias, cerita pendek juga banyak 

menggunakan pribahasa, baik yang berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia. 

Penggunaan kata, ungkapan, atau peribahasa daerah ini digunakan penulis untuk 

memperkuat latar waktu dan tempat kejadian cerita.  
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1. Buatlah kelompok beranggotakan 3 atau 4 orang! 

2. Bacalah kembali cerpen Pengeret karya R.Eko Wahono! 

3. Kalian mennganalisis makna kias dan makna denotatif dalam teks cerita tersebut dengan 

mengacu pada tabel berikut! 

TUGAS 1 

 

 

 

 

No Kutipan Makna Kias (Konotatif) Makna Denotatif 
1    
2    
3    
4    

 

C. Mengonstruksi Nilai-Nilai (Budaya, Sosial, Moral, Agama, dan 

Pendidikan) Dalam Cerita Pendek  
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1. Mengidentifikasi Nilai-Nilai dalam Cerita Pendek 

 Sebuah karya sastra mengandung nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarkat. 

Nilai-nilai tersebut menggambarkan norma, tradisi, aturan, dan kepercayaan yang dianut 

atau dilakukan oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai moral, sosial, budaya 

atau adat istiadat, dan religi. Untuk memahami nilai-nilai (budaya, sosial, moral, agama 

dan pendidikan) dalam teks cerita pendek, perhatikan contoh kutipan dalam teks cerita 

Nelayan Tua  karya Putu Sugih Arta.  

Cuplikan Cerita 
Bidang Kehidupan Keterangan/Alasan 
1 2 3 4  

“Kemajuan”, katanya. “Ya, kemajuan bukan 
berarti persahabatan. Dari dulu, persahabatan 
sudah ada. Itu alami. Sewaktu Pantai Sengigi 
masih ditanami lebatnya pepohonan, aku 
saksinya, alam memberikan aku ikan begitu 
banyaknya. Pohon kelapa, memberiku begitu 
banyak buah. Sehingga, isteriku bisa 
memproduksi minyak goreng. Dan ampasnya, 
wah, dibuat adonan pepes udang, begitu 
lezatnya, namun semakin tahun bertambah. 
Persahabatan itu, bagiku sudah berubah. 
Pohon kelapa tidak memberiku minyak 
goreng lagi. Kalah dengan minyak pabrik”. 
Tuturnya panjang lebar.  
 

    Tradisi  yang masih dilestarikan oleh 
masyarakat di  Pantai Batu Layar (Pohon 
kelapa, memberiku begitu banyak buah. 
Sehingga, isteriku bisa memproduksi 
minyak goreng. Dan ampasnya, wah, dibuat 
adonan pepes udang, begitu lezatnya, 
namun semakin tahun bertambah. 
Persahabatan itu, bagiku sudah berubah). 

Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu: 
1. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerita pendek 
2. Mengaitkan nilai-nilai dalam cerita pendek dengan kehidupan saat ini 
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1. Nilai-Nilai apakah yang dikisahkan di dalam kutipan teks cerita pendek Paham Dade karya 

Nuriadi? 

2. Diskusikan secara berkelompok dan tuangkanlah hasilnya pada buku kerja kalian seperti 

dalam format berikut. 

Lekuk pipi yang mendalam menandakan 
kegemaran sebagai pemadat masih dilakoni 
diusianya yang uzur. 

     Pemadat di mata masyarakat awam 
terutama di Lombok yang menjalankan 
syariah Islam sangat dilarang dan 
bertentangan dnegan ajaran agama 

 Keterangan : 

1. Nilai Budaya 

2. Nilai Sosial 

3. Nilai Moral  

4. Nilai Agama 

 

      Lumbung Ajar  
 

Karya sastra yang baik, termasuk cerita pendek, selalu mengandung nilai (value). Nilai 

tersebut tergambar secara implisit dalam alur, latar, tokoh, dan tema. Nilai-nilai yang 

terkandung dalam cerita pendek anatara lain nilai-nilai budaya, nilai moral, nilai agama, 

nilai sosial, dan nilai pendidikan. 

1. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang 

mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. 

2. Nilai moral/etika adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau 

ajaran yang berkaitan dengan etika moral 

3. Nilai agama yaitu nilai-nilai dalam cerita pendek yang berkaitan atau bersumber pada 

nilai-nilai agama 

4. Nilai sosial adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam 

masyarakat 

 

       Tugas 1  

 

 

 

Cuplikan Cerita Bidang 
Kehidupan 

Keterangan/Alasan 

1 2 3 4 
      
      

  

 Keterangan : 

1. Nilai Budaya 

2. Nilai Sosial 

3. Nilai Moral  

4. Nilai Agama 

 

    Kegiatan 2 
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Bacalah kembali cerita pengeret. Tuliskan dan jelaskan nilai-nilai dalam teks cerita pendek dan 

nilai-nilai  kaitannya dengan kehidupan saat ini! 

2.  Mengaitkan Nilai-Nilai dalam Cerita Pendek dengan Kehidupan 

Untuk mengaitkan nilai-nilai dalam cerita pendek kalian Perhatikan contoh kutipan 

cerita pendek berikut ini. 

“Kemajuan”, katanya. “Ya, kemajuan bukan berarti persahabatan. Dari dulu, 

persahabatan sudah ada. Itu alami. Sewaktu Pantai Sengigi masih ditanami lebatnya 

pepohonan, aku saksinya, alam memberikan aku ikan begitu banyaknya. Pohon kelapa, 

memberiku begitu banyak buah. Sehingga, isteriku bisa memproduksi minyak goreng. Dan 

ampasnya, wah, dibuat adonan pepes udang, begitu lezatnya, namun semakin tahun 

bertambah. Persahabatan itu, bagiku sudah berubah. Pohon kelapa tidak memberiku 

minyak goreng lagi. Kalah dengan minyak pabrik”. Tuturnya panjang lebar.  (sumber 

cerpen Nelayan Tua karya Putu Sugih Arta). 

Nilai budaya dalam kutipan tersebut adalah Sewaktu Pantai Sengigi masih ditanami 

lebatnya pepohonan, aku saksinya, alam memberikan aku ikan begitu banyaknya. Pohon 

kelapa, memberiku begitu banyak buah. Sehingga, isteriku bisa memproduksi minyak 

goreng. Dan ampasnya, wah, dibuat adonan pepes udang, begitu lezatnya, namun semakin 

tahun bertambah. Persahabatan itu, bagiku sudah berubah. Pohon kelapa tidak 

memberiku minyak goreng lagi. Kalah dengan minyak pabrik . Hal ini berarti perubahan 

budaya tidak saja berdampak positif namun juga sebaliknya. Perubahan bukan saja berarti 

kemajuan, tetapi juga memiliki dampak bagi masyarakat, terutama faktor lingkungan.  

 

       Tugas 1 

 

 

 

No Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Teks 
Cerita Pendek 

Kaitannya dengan Nilai-Nilai Kehidupan Saat Ini 

1   
2   
3   
4   

 

D. Menulis Cerita Pendek  
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1. Mengonstruksi Cerita Pendek dengan Memperhatikan Unsur-Unsur 

Pembangun 

Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu: 
1. Mengonstruksi Cerita Pendek dengan Memperhatikan Unsur-Unsur Pembangun 
2. Menyunting Teks Cerita Pendek dengan Memperhatikan Unsur-Unsur Pembangun Cerita Pendek 
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Perhatikan contoh berikut! 

“Kemajuan”, katanya. “Ya, kemajuan bukan berarti persahabatan. Dari dulu, persahabatan 

sudah ada. Itu alami. Sewaktu Pantai Sengigi masih ditanami lebatnya pepohonan, aku 

saksinya, alam memberikan aku ikan begitu banyaknya. Pohon kelapa, memberiku begitu 

banyak buah. Sehingga, isteriku bisa memproduksi minyak goreng. Dan ampasnya, wah, 

dibuat adonan pepes udang, begitu lezatnya, namun semakin tahun bertambah. 

Persahabatan itu, bagiku sudah berubah. Pohon kelapa tidak memberiku minyak goreng 

lagi. Kalah dengan minyak pabrik”. Tuturnya panjang lebar.  

“lantas, apa yang Bapak Daeng maksudkan dengan kemajuan?” tanyaku penuh heran. 

 “ya itu cucuku, Udin sampai usia dewasa kini masih sering memanjat pohon kelapa, 

lalu memetik buah yang muda. Sehingga buahnya, tidak pernah menjadi tua. Ia bawa 

sebakul ke hotel, katanya, ditukar dengan dolar. Sampai akhirnya, ia tamat jadi insinyur 

perikanan. Apa itu tidak berarti kemajuan?” 

“Udin kecil, sudah Sarjana?” 

“Ya, tetapi ijazahnya itu, toh dipakai memanjat kelapa lagi, ya, kadang dipakai melaut 

bersamaku.” 

 

Perhatikan pula kutipan teks cerita pendek berikut! 

“Di balik gedung-gedung megah itu berdiri, banyak bule yang menginap. Bahkan sekali-

kali, saat aku melaut, dengan piawainya mereka menyelam menggunakan sepatu katak dan 

masker. Ombak laut yang dulu ganas, sudah tidak menakutkan lagi”, sambungnya, dengan 

nada rendah.  
 

 Kutipan pertama teks cerita pendek Nelayan Tua karya Putu Sugih Arta 

menggambarkan tentang kondisi Pantai Senggigi pada masa lalu, sebelum bule-bule 

datang. Kekayaan alam yang begitu melimpah yang disediakan alam untuk masyarkat di 

sekitar Pantai Senggigi tidak habis diolah, seperti buah kelapa yang bisa diolah berbagai 

produk. Namun keadaan Pantai Senggigi kini, kemajuan bukan dinikmati oleh masyarkat 

namun oleh orang-orang dari luar (bule-bule).  

 Kutipan kedua teks cerita pendek Nelayan Tua karya Putu Sugih Arta adalah keadaan 

masyarakat yang sebenanrnya, walaupun sudah insinyur, tetap menjadi budak di negeri 

sendiri. Hal ini digambarkan pada tokoh Udin, walaupun sudah insinyur ia tetap bekerja 

sebagai pemanjat pohon kelapa dan hasilnya dijual ke bule-bule (turis asing) di hotel-hotel 

Senggigi. Gambaran kedua kutipan novel tersebut merupakan realitas kehidupan 

masyarakat di sekitar Pantai Sengigi.  

 

    Lumbung Ajar 
 

Topik cerita pendek dapat diambil dari latar belakang budaya pengarang itu sendiri 

ataupun pengalaman dari orang lain. Pengarang sebagai penulis cerita pendek 

memperlakukan pengalaman sesuai dengan emosi dan keadaan jiwa si pengarang. Emosi 
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1. Buatlah cerita pendek berdasarkan pengalaman hidup yang kalian alami sendiri atau 

pengalaman orang lain 

2. Tentukanlah topiknya yang menarik dan dianggap khas atau langka 

3. Catatlah kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik, lalu susun menjadi kerangka cerita 

pendek secara kronologis 

4. Kembangkan kerangka itu menjadi cerpen utuh dengan menggunakan kekuatan emosi 

5. Lakukanlah silang baca dengan teman sebangku untuk saling memberikan koreksi berkaitan 

dengan pilihan kata, ejaan, dan tanda baca. 

sebagai salah satu kekuaatan dalam menulis cerita pendek merupakan suatu hal yang 

sangat penting. Pemilihan kata yang menarik atau ungkapan-ungkapan yang menarik 

mampu menghidupkan rangkaian peristiwa dalam cerita pendek. Pemilihan kata yang 

kreatif sangat diperlukan. Seperti yang digambarkan dalam kutipan teks cerita pendek. 

Seorang Putu Sugih Arta sebagai pengarang menggambarkan keadaan masyarakat di 

sekitar Pantai Senggigi, dikemas dengan menarik. Pantai Senggigi tidak saja bercerita 

tentang keindahan alam, hotel-hotel yang menjulang tinggi, sebagai gambaran sebuah 

kemajuan, namuun di balik semua itu penulis menggambarkan keadaan sebaliknya yaitu 

penduduk asli tidak bisa menikmati kekayaan alamnya sendiri, penduduk asli hanya 

menjadi budak di negerinya sendiri. Konsep “kemajuan” (kemajuan bukan berarti 

persahabatan. Dari dulu, persahabatan sudah ada. Itu alami). yang didefinisikan oleh 

pengarang pada kutipan cerita pertama menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat 

sebenarnya.  

Berkaitan dengan tahap-tahap proses menulis, kegiatan penulisan cerita pendek 

melalui beberapa tahap, sebagai berikut.  

1. Langkah pertama adalah tahap prapenulisan mencakup beberapa langkah, yaitu 

1) menentukan topik tulisan, 

2) membatasi topik tersebut atau menentukan tujuan, 

3) menentukan bahan atau materi penulisan, dan 

4) menyusun kerangka.  

2. Langkah kedua adalah tahap penulisan, langkah yang harus dilakukan yaitu 

mengambangkan gagasan yang tersusun dalam kerangka dengan menggunakan bahan-

bahan yang dimiliki untuk dibahas dengan menggunakan kata-kata yang efektif 

(Akhadiah dkk., 1996: 2-6). 

3. Langkah terakhir adalah tahap revisi, pada tahap ini kita meneliti secara menyeluruh isi 

tulisan mengenai logika, sistematika, ejaan, tanda baca, pilihan kata, kaliamt, paragraf, 

pengetikan catatan kaki, daftar pustaka, dan sebagainya. 

 
 
    Tugas 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 2 

 

2. Menyunting Teks Cerita Pendek dengan Memperhatikan Unsur-

Unsur Pembangun Cerita Pendek 

Perhatikan kutipan teks cerita pendek berikut ini! 
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Dalam kesendiriannya, sempat ia tercenung. Beginikah perilaku seorang dokter?pasiennya 

menunggu jawaban pinalti; hidup atau mati. Ia malah cuti,’cuek’ tak bertanggung jawab. 

Lalu bagaimana? Apa solusinya? Istri dan anak-anak tak bisa diandalkan. Justru kalau 

diberitahu akan menambah rusak suasana.  
 

Pada kutipan teks cerita di atas, kalian bisa cermati dari keefektifan kalimat. 

“Beginikah perilaku seorang dokter?pasiennya menunggu jawaban pinalti; hidup atau 

mati.. Pemilihan kata pada kutipan cerita tersebut tersebut kurang menarik, kata-kata yang 

digunakan tidak runtut, padahal rangkaian kalimat tersebut memiliki pola yang sama yaitu 

menggambarkan perilaku seorang dokter yang meninggalkan pasien dalam ketidakpastian.  

 

    Lumbung Ajar 
 

Menulis karangan, baik berupa cerita atau jenis karangan yang lain jarang yang 

langsung selesai. Akan ada saja kekeliruan yang harus diperbaiki. Hal itu bisa berkaitan 

dengan  isi tulisan, keefktifan kalimatnya, kebakuan kata, atau ejaan dan tanda bacanya. 

Oleh karena itu, peninjauan ulang atau langkah penyuntingan merupakan suatu yang 

sangat penting dilakukan. 

Beberapa persoalan yang berkaitan dengan penyempurnaan penulisan karangan. 

1. Ide karangan sudah tepat atau tidak, dan sudah padu atau tidak padu. 

2. Sistematika penulisan sudah benar ataukah diperlukan perbaikan. Pengulangan kata 

menjadikan rangkaian tulisan dalam karangan tidak menarik. Keeftifan kalimat harus 

diperhatikan 

3. Karangan yang terllau bertele-tele perlu disederhanakan, dan karangan yang terlalu 

sederhanapun perlu dikembangkan 

4. Penggunaan bahasa yang cukup baik, keefektifan kalimat, dan kejelasan makna harus 

diperhatikan dalam kegiatan penyuntingan cerita.  
 

Buku ejaan, tata bahasa, dan kamus, perlu dijadikan pendamping. Buku-buku 

tersebut dapat dijadikan rujukan, terutama ketika ingin memastikan kebenaran atau 

ketepatan penggunaan bahasa.  

 

      Tugas 1  

 

 

1. Marilah berlatih menyunting teks cerita Paham Dade karya Nuriadi! 

1) Perhatikalah isi, struktur, dan aspek kebahasaan dari cuplikan cerita pendek Paham 

Dada 

2) Dengan berdiskusi, perbaikilah beberapa kesalahan yang ada di dalamnya 

berdasarkan petunjuk-petunjuk berikut! 

3) Terdapat kata asing atau daerah yang harus dimiringkan penulisannya. Tunjukkan 

kata tersebut dan perbaikilah. Ikutilah format tabel berikut! 

No Kutipan Dalam Cerita Pendek Paham 
Dada 

Kesalahan Penulisan Perbaikan Tulisan 
(Penyuntingan) 
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4) Terdapat penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Ikutilah format tabel berikut 

untuk menguraikan penyuntingan cerita pendek Paham Dade 

No Kutipan Dalam Cerita Pendek Paham 
Dada 

Kesalahan Pnggunaan 
Tanda Baca 

Perbaikan Penggunaan 
Tanda Baca 

(Pnyuntingan) 

  

 

 

  

 

5) Terdapat penggunaan kalimat yang tidak efektif  yang tidak tepat. Ikutilah format 

tabel berikut untuk menguraikan penyuntingan cerita pendek Paham Dade 

No Kutipan Dalam Cerita Pendek Paham 
Dada 

Kesalahan Pnggunaan 
Kalimat Yang Tidak 

Efektif 

Perbaikan Penggunaan 
Kalimat Yang Efektif 

(Pnyuntingan) 
  

 
 

  

 

6) Bacakanlah hasil-hasil perbaikan kelompokmu terhadap kutipan cerita penedek 

Paham Dade untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok lain.  

 

2. Marilah berlatih menulis cerita pendek dengan mengembangkan tema yang menurutmu 

menarik dan bermanfaat bagi pembaca! Pilihlah tema yang yang berhubungan dnegan 

budaya kalian sehari-hari. 

1) Lakukan silang baca untuk saling mengoreksi pengembangan cerita yang telah kamu 

buat pada sebelumnya 

2) Mintalah temanmu untuk meperbaiki karanganmu itu, berdasarkan unsur-unsur 

pembangun 

3) Gunakanlah model rubrik berikut untuk kegiatan tersebut. Kalian dapat mengerjakan 

di buku kerja kalian.  

Unsur-Unsur Pembangun Bentuk Kesalahan Saran Perbaikan 
 
 
 
 

  

 

3. Membaca cerpen hasil tulisan dan suntingan di depan kelompok lain. Kelompok yang lain 

menanggapi hasil penyuntingan tersebut!  
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REFLEKSI 

 Adakah materi dalam bab 1 ini yang kurang Kalian mengerti? Jika ada di anatara kalian 

yang belum mengerti, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Karena hanya dengan belajar 

sungguh-sungguh, sebuah cita-cita dapat diraih dengan cepat. Buatlah sebuah revolusi 

dalam diri kalian mengenai cara belajar yang benar. Gugatlah diri kalian, mengapa kita 

selalu malas dalam belajar. Sekarang, lakukan identifikasi terhadap diri sendiri tentang 

kemampuan kalian mempelajari bab ini dengan mengisi tabel sebagai berikut! 

 
No Pernyataan Ya Tidak Alasan 

1 
Memahami nilai-nilai (budaya, sosial, moral, 
agama, dan pendidikan) dalam cerita pendek 

   

2 
Memahami unsur-unsur pembangun dalam 
cerita pendek 

   

3 
Memahami struktur dan kaidah teks cerita 
pendek 

   

4 
Memahami keterkaitan nilai-nilai (budaya, 
sosial, moral, agama, dan pendidikan) dalam 
beberapa cerita pendek 

   

5 
Memahami keterkaitan  unsur-unsur 
pembangun dalam beberapa cerita pendek 

   

6 
Memahami keterkaitan nilai-nilai (budaya, 
sosial, moral, agama, dan pendidikan) dalam 
cerpen dengan kehidupan saat ini 

   

 
 

RANGKUMAN 
 

1. Teks cerpen memuat unsur-unsur pembangun cerita. Unsur pembangun cerita tersebut 
yaitu instrinsik dan ekstrinsik. Unsur instrinsik merupakan unsur-unsur yang membangun 
karya sastra itu sendiri. Sementara itu, unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur 
pembangun yang berada di luar karya sastra. 

2. Unsur intrinsik cerpen yaitu penokohan, latar, alur, tema, amanat. 
3. Unsur ekstrinsikk cerpen yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, kebahasaan, 

pandangan pengarang. 
4. Sebuah karya sastra termasuk cerpen mengandung nilai-nilai  budaya yang berlaku dalam 

masyarakat. Nilai-nilai kehidupan tersebut menggambarkan norma, tradisi, aturan, dan 
kepercayaan yang dianut atau dilakukan oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi 
nilai moral, sosial, budaya atau adat istiadat, dan religi. Nilai-nilai budaya tersebut 
bentuknya tersirat dan sangat bermanfaat bagi pembaca. Cerpen tidak hanya sebagai 
hiburan, tetapi ada pesan yang disampaikan untuk pembaca.  

5. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra di antaranya nilai budaya, sosial, agama, 
moral. 

6. Cerpen memiliki struktur dan kaidah pembentuk. Struktur cerpen di anatanya abstrak, 
orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan diakhiri dengan koda. Selain struktur 
terdapat juga kaidah kebahsaan cerpen. Kaidah kebahsaan cerpen meliputi kosakata, diksi, 
kalimat deksriptif, kalimat langsung dan tidak langsung, serta gaya bahasa (majas)   
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      Uji Kompetensi 

A. Pilihlah Jawaban yang Tepat  

Siang itu memang agak gerah. Panas matahari menyengat kulit kepala sampai ke ubun-ubun. Lepas 

kuliah Fisiologi, Yos bergegas menghampiri warnet kampus cemara. Rupanya kawan Yos itu tidak 

tahu bahwa Yos sudah fasih Chatting internet. Secepat kilat ia ambil posisi di depan layar komputer. 

Ia tidak gubris suara orang bercakap di sebelahnya, tujuannya satu membuka alamat email di balik 

kartu ucapan Nancy dan ia yakin seratus persen itu adalah punya Nancy sahabatnya. Wajah Yos 

sumringah gembira. Sekian tahun ia mencari jejak Nancy, tidak ketemu malah surat yang ia kirim 

sempat dikembalikan. Beberapa saat kemudia, monitor internet bekerja. Layarpun tersingkap, dan dari 

dalam layar kaca muncul foto Nancy, foto sahabat lama dari negeri kincir angin.  

Kutipanan  cerpen berikut untuk soal nomor 1-3 

1. Watak tokoh Yos dalam kutipan cerpen tersebut adalah ... 

a. Pandai bercanda 

b. Pandai  menasehati 

c. Pandai  bergaul 

d. Suka menolong 

e. Suka merengek 

2. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam teks cerpen tersebut adalah ... 

a. Akuan sertaan 

b. Akuan taksertaan 

c. Diaan mahatahu 

d. Diaan terbatas 

e. Campuran diaan mahatahu diaan terbatas 

3. Negeri kincir angin dalam kutipan teks cerpen dimaksudkan negara ... 

a. Afrika  

b. Amerika  

c. Finlandia  

d. Belanda  

e. Thailand  

4. Kampus cemara dalam kutipan teks cerita pendeks tersebut merujuk pada... 

a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram 

b. Fakultas Hukum Universitas Negeri Mataram 

c. Fakultas Ekonomi Universitas Mataram 
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d. Fakultas Pertanian Universitas Mataram 

e. Fakultas Peterenakan Universitas Mataram 

5. Nilai apakah yang terdapat dalam kutipan teks cerita tersebut... 

a. Nilai sosial 

b. Nilai moral 

c. Nilai agama 

d. Nilai budaya 

e. Nilai pendidikan 

kutipan cerpen  berikut untuk soal nomor 6-8 

“Yos hari ini apa rencanamu?” sapa chatting dari negeri seberang . 
“Aku kepingin makan pelecing ayam Taliwang...” jawab Yos pada Nancy. 
“O ya?” apa itu pelecing ayam taliwang?” 
“Sejenis makanan khas Pulau Lombok” 
“aku kepingin mencicipinya, namun aku tak bisa.” 
“ya, nantilah setelah kamu di sini. Katanya kamu akan berkunjung ke makam buyutmu.” 
 

6. Jika dilihat dari latar belakang pengarang, cerpen tersebut menceritakan tentang 

a. Makanan Khas Pulau Lombok 

b. Kelebihan pelecing ayam Taliwang 

c. Pelecing ayam Taliwang yang terkenal 

d. Pulau Lombok tempat kuliner terkenal 

e. Pelecing Ayam rasanya nikmat 

7. Siapakah tokoh yang berasal dari pulau Lombok dari kutipan teks cerpen tersebut 

a. Nancy  

b. Yos  

c. Buyut  

d. Teman Nancy 

e. Keluarga Nancy 

8. Latar suasana dari teks kutipan cerpen tersebut adalah .... 

a. Bahagia  

b. Kecewa  

c. Putus asa  

d. Marah 

e. Sedih  
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Seorang anak lelaki remaja dengan sigap mengambil air dari ceretan-tempat air dari tanah liat-sembari 

menuangkan isinya pada gelas yang digenggamnya, dan meminumkan pada mulut lelaki tua itu. 

Setelah meneguknya habis.  

Kutipan teks cerpen tersebut untuk soal nomor 7-9 

9. Nilai sosial dalam kutipan teks cerpen Memori Usang halaman 63 karya Putu Sugih 

Arta adalah.... 

a. Memberi minum lelaki tua 

b. Mengambil air dari ceretan 

c. Menberikan gelas yang digenggam 

d. Lelaki tua itu meneguk habis airnya 

e. Lelaki tua yang haus  

10. Sudut pandang yang digunakan dalam kutipan cerpen  tersebut adalah ... 

a. Orang pertama terbatas 

b. Orang pertama serbatahu 

c. Orang kedua serbatahu 

d. Orang ketiga serbatahu 

e. Orang ketiga terbatas 

11. Nilai yang terdapat  dalam kutipan teks cerpen tersebut adalah.... 

f. Nilai sosial  

g. Nilai agama 

h. Nilai moral 

i. Nilai pendidikan 

j. Nilai budaya 

12. Watak tokoh Lelaki remaja yang digambarkan  pada teks kutipan tersebut adalah 

a. Penolong  

b. Pengecut  

c. Pemberani 

d. Bijaksana  

e. bertanggungjawab 

Bacalah teks kutipan cerpen di bawah ini! 

Siang itu memang agak gerah. Panas matahari menyengat kulit kepala sampai ke ubun-ubun. 
Lepas kuliah Fisiologi, Yos bergegas menghampiri warnet kampus cemara. Rupanya kawan Yos itu 
tidak tahu bahwa Yos sudah fasih Chatting internet. Secepat kilat ia ambil posisi di depan layar 
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komputer. Ia tidak gubris suara orang bercakap di sebelahnya, tujuannya satu membuka alamat email 
di balik kartu ucapan Nancy dan ia yakin seratus persen itu adalah punya Nancy sahabatnya. Wajah 
Yos sumringah gembira. Sekian tahun ia mencari jejak Nancy, tidak ketemu malah surat yang ia kirim 
sempat dikembalikan. Beberapa saat kemudia, monitor internet bekerja. Layarpun tersingkap, dan dari 
dalam layar kaca muncul foto Nancy, foto sahabat lama dari negeri kincir angin.  
“Dapat kamu!” hardiknya orang-orang di internet lain serempak menoleh ke asal suara. Ada yang 
senyum kecut, dan sebagian menggelengkan kepalanya. Rupanya mereka sedikit terganggu mendengar 
suara Yos. Namun Yos tidak perdulu. Malah sebaliknya ia semakin khusuk menulis beberapa kata 
puitis pada kotak surat situs email miliknya dan mengirim balik ke kode situs milik Nancy.  
Lentera kembali menyala menembus kabut Senggigi menuju Kuta?kamu, aku dan bebatuan saksi 
hadirnya siluet senja/ tak kuduga debur ombak samudra Hindia yang garang masih 
peduli....terimakasih kartu ucapan selamat ulang tahunmu (Yos Saputra- Lombok Island) 
Lima menit setelah chatting Yos sampai ke seberang. 
“Yos aku Nancy....kamu bisa chatting?” 
“baru belajar....” 
“Oh benar kamu Yos...aku mau ke Lombok” 
“kapan?” 
“Kapal Green Interprize akan berlabuh dua minggu lagi di Pelabuhan Benoa, aku sekarang ada di 
kapal itu. Oh ya? Kamu bisa anatar aku ke makam buyutku? Namanya Capt Jenderal Van Ham...” 
Yos terperangah membaca untaian kalimat dari Nancy. Ia tidak menduga sebelumnya Nancy masih 
kerabat dekat Jendral Belanda yang pernah menoreh tinta pahit di bagian sejarah bangsa Indonesia. 
Yos termangu... 
Yos kembali melanjutkan chattingnya dnegan Nancy.  
“Kamu tidak mabuk laut?” 
“Tidak? Malah aku bingung cari cok tipe usb. Punyaku, terlempar ke laut untung ada nakhoda kapal 
menyimpan satu. Aku pinjam padanya. Kalau tidak, laptopku bisa operasi. Tunggu berlabuh di 
madagaskar baru bisa beli...maklum semua pandangan laut saja” 
“Yos hari ini apa rencanamu?” sapa chatting dari negeri seberang . 
“Aku kepingin makan pelecing ayam Taliwang...” jawab Yos pada Nancy. 
“O ya?” apa itu pelecing ayam taliwang?” 
“Sejenis makanan khas Pulau Lombok” 
“aku kepingin mencicipinya, namunaku tak bisa.” 
“ya, nantilah setelah kamu di sini. Katanya kamu akan berkunjung ke makam buyutmu.” 
“Kamu tidak mengerti Yos, seleraku berbeda...” 
“Yos heran, ada apa dnegan Nancy, cepat sekali berubah pikiran. Tadi katanya hendak  mencicipi 
pelecing ayam. Kenapa sekarang mengatakan seleranya berbeda? 
“Apa maksudmu dengan selera beda?” 
“segera kamu tahu, sabarlah Yos, sudah ya,aku tahu kamu sibuk. Jadwal kuliahmu ketat ya?” 
“kok kamu tahu?” 
“ya dong! Aku kan pengalaman....” 
“kamu ambil jurusan apa?” 
“antropogi...” 
“pantas kamu paham sejarah kami...” 
“Ingat Yos tiga belas hari lagi aku sudah di Mataram...bye...” 
Yos termenung sejenak. Ia biarkan layar yang epnuh dengan obrolan chatting itu berkedip-kedip. 
Nampaknya, pikirannya terganggu dengan kata-kata Nancy tentang selera berbeda tentang 
keinginannya mencicipi aroma makanan khas Lombok. Ada sesuatu yang unik dengan Nancy. Suda 
dua kali ia menghubungi dnegan chatting. Lagunya sellau bertolak dengan keinginannya. Setahunya, 
Nancy yang dulu adalah sosok gadis yang tegas dan optimis. Apa yang ia ingini pasti dikerjakan 
sekarang. Ada apa denganmu?” keluh Yos membatin.  
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Analisislah kutipan teks novel tenggelamnya Kapal Green Interprize karya Putu sugih 

Arta berdasarkan  :  

1. Tentukan unsur-unsur intrinsik! 

2. Tentukan keterkaitan isi kutipan cerpen tersebut dengan kehidupan saat ini! 

3. Tentukan nilai-nilai budaya dalam kutipan cerpen tersebut! 
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PROYEK LITERASI 

 Bacalah buku kumpulan cerpen. Kumpulan cerita pendek berisi beberapa judul 

cerpen. Tuliskan cerpen yang telah Kalian baca pada tabel jurnal berikut! 

 

 

 

 

 

 

  

PEMBIASAAN 

 Rajinlah membaca karya sastra cerpen. Dalam karya sastra tersebut terdapat nilai-nilai 

budaya baik positif maupun negatif. Teladani nilai kehidupan positif dalam karya sastra 

tersebut. Jangan meniru nilai budaya negatif yang terdapat dalam cerpen tersebut. Dengan 

membaca karya sastra cerpen, Kalian dapat menghubungkan peristiwa dalam karya sastra dengan 

realitas kehidupan di sekitar Kalian. Dengan demikian, akan timbul rasa peka terhadap masalah-

masalah yang terjadi di sekitar lingkungan Kalian. Selain itu, rajinlah membaca buku pelajaran. 

Buku pengayaan dapat menunjang pengembangan kreativitas  dan wawasan kalian. Dengan 

belajar baik dan sungguh-sungguh, kalian akan memiliki motivasi untuk maju dan berkembang.  

JURNAL MEMBACA 

Judul Buku  : 

Pengarang  : 

Terbitan  : 

Waktu Baca  : 

 

Tanggal Baca Ringkasan Isi Komentar 
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Menikmati Nilai-nilai Budaya Dalam Novel 

3.7 Menganalisis nilai-nilai (budaya, sosial, 

moral, agama, dan pendidikan) dalam 

novel. 

4.7 Mengungkapkan nilai-nilai (budaya, 

sosial, moral, agama, dan pendidikan) 

dalam novel secara lisan dan tertulis. 

Kompetensi Dasar 

Bab II 

A. Mengidentifikasi unsuu-unsur 

pembangun dalam novel. 

B. Meninterpretasi isi teks novel. 

C. Mengabstraksi dan mengonversi teks 

novel. 

D. Memproduksi teks novel. 

 

Tujuan Pembelajaran 

 Intrinsik  Produksi 

 Ekstrinsik  Nilai 

 Struktur  Sosial 

 Kaidah  Moral 

 Interpretasi  Agama 

 Abstrak  Pendidikan 

 Konversi  

 

Kata Kunci 

Adat  istiadat  yang  ada  di  Indonesia  merupakan  bagian  dari  kekayaan budaya  yang senantiasa  dilestarikan  oleh 

masyarakat  Indonesia sendiri. Perkawinan   merupakan   salah   satu   bagian   dari   kebudayaan.   Setiap   daerah memiliki tata 

cara dan adat istiadat yang berbeda dalam sebuah perkawinan. Adat dalam upacara perkawinan  yang berbeda di setiap daerah 

menunjukkan  adanya perbedaan budaya yang ada di lingkungan tersebut. Melalui pengetahuan adat istiadat sebagai bagian budaya 

suatu daerah, peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap tetang nilai-nilai budaya khususnya nilai-nilai budaya 

Sasak. Dalam hal ini, karya sastra tidak terlepas dari kondisi masyarakat yang ada. Melalui karya sastra, nilai budaya suatu 

masyarakat dapat diketahui salah satu karya sastra yaitu novel. 

  

Pempang ere tekadu kaliq lungkak 
Batang mitaq tepiaq jari pemanju 
Moge-moge arak gamak kesukaq 
Kanak Sasak niki sayan pacu 

Sumber: www.wisatadilombok.com  



 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menikmati Nilai-nilai 

Budaya dalam Novel 

Mengidentifikasi 

Unsur-unsur 

Pembangun dalam 

Novel 

 

Meninterpretasi Isi 

Teks Novel 

Mengabstraksi dan 

Mengonversi Teks 

Novel 

 

Memproduksi Teks 

Novel 

         Peta Konsep 

1. Menemukan Unsur-

unsur Pembangun Novel

2. Menyajikan Unsur 

Tstruktur Teks Novel 

3. Memahami Kaidah 

Kebahasaan Novel 

 

Mengungkapkan 

Maksud Pengarang 

Terhadap Nilai-nilai  

dalam Novel 

Mengolah Berbagai 

Sumber atau Referensi 

dan Mengonversi 

Menjadi Sebuah Novel 

Secara Utuh 

 

1. Merancang Novel 

dengan 

Memperhatikan 

Unsur-unsur 

Pembangun 

2. Merancang Novel 

dengan 

Memperhatikan 

Kebahasaan 

 

 Nilai religi yaitu Kepatutan, kepatuhan, kepacuan, kesolahan, kesolehan (patut, 

patuh, pacu, solah, saleh), (benar, taat, sungguh-sungguh, baik, saleh, damai) 

 Nilai sosial yaitu Patut, patuh, geger, genem, gerasaq (benar, taat, rajin, 

semangat, kreatif, ramah). Tatas tuhu, trasna (cakap, sungguh-sungguh, kasih 

sayang). Titi, teteh, tatas (telita, partisipatif, pintar).  

 Nilai moral yaitu Maliq Lekaq (larangan berbohong), Ngerimongin kemaliq 

(mengotori tempat-tempat suci), malihin adat (mengingkari adat), hinaq dengan 

(menghina orang), merilaq dengan (mempermalukan orang). 
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A. Mengidentifikasi Unsur-Unsur Pembangun dalam Novel   
 

 

 

 

 

Kegiatan 1 
 

1. Menemukan Unsur-unsur Pembangun Novel 
Bacalah kutipan teks novel Merpati Kembar di Lombok karya Nuriadi berikut 

ini. Sebelum membaca kutipan teks novel, kalian diskusikan terlebih dahulu tugas 

berikut dengan kelompok kalian yang terdiri atas tiga sampai empat orang. 

1) Apa tradisi yang  sering ditemukan di lingkungan kalian? 

2) Apakah di sekitar kalian ada tokoh menginspirasi kalian? 

3) Apakah kalian memililki motivasi untuk melestarikan tradisi di lingkungan kalian? 

4) Apa tradisi yang ingin kalian lestarikan? 

5) Mengapa kalian ingin melestarikan tradisi tersebut? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian amati kutipan teks novel Merpati  

Kembar di Lombok karya Nuriadi dan silahkan kalian mengisi jawaban berdasarkan 

format tabel di bawah ini! 

No Kutipan dalam Teks Novel Tokoh  Perilaku Tokoh 
1 Pengantin beristirahat, yang sebentar lagi akan dipacak, didandani, 

lagi ala Sasak. Karena acara serah dowe dan nyongkolan akan 
dilaksanakan ke desa Sangkhil. Acara serah dowe  ini harus 
dilaksanakan, karena itu permintaan Mamiq Marhaban, besan Pak 
Purnomo. Ini adalah semacam prasyarat yang diminta dulu ketika 
dulu sebelum akad nikah dilangsungkan. Pada acara pesta tadi, 
orang tua Erni dan keluarga besarnya tak ada yang datang, karena 
secara adat Sasak, mereka belum boleh berkunjung sebelum acara 
serah dowe ini dilangsungkan. (hal.68) 
 

Mamiq 
Marhaban 

Menjunjung tinggi 
tradisi adat Sasak 

2 Hartono dan Erni kini terlihat sedang didandan. Hartono memakai 
sapuq, baju godeq nungkiq, selewoq  (kain jariq), songket, keris 
dan sebagainya. Erni memakai kebaya warnamya sama dengan 
suaminya. Pakai sanggul, payas, slendang dengan terusan batik, dan 
seterusnya. Erni dan Hartono begitu gagah dan anggun, menjadi 
raja Sasak, tidak lagi sebagai raja Jawa. (hal.68) 
 

  

3 Lalu Nusub, sang pemangku adat terkemuka dari Gerung, Lombok 
Barat telah datang, di tengah-tengah tamu lain. Dialah tokoh-tokoh 
yang ditunggu-tunggu. Pak Purnomo langsung menyambutnya 
dengan ramah. Tamu-tamu serah dowe lainnya dari berbagai 
lapisan masyarakat, kolega, teman, dan sahabat tuan rumah pun 
berdatangan. (hal.68) 
 

  

4 Pak Purnomo menyerahkan segala prosesi adat Sasak ini 
sepenuhnya pada Lalu Nusub, yang kemudian nanti bertindak 
menjadi juru base dari pihaknya. Lalu Nusub sudah terkenal 
seantero Lombok, NTB, bahkan Indonesia. Dialah pemangku adat 
Sasak sekaligus dalang yang paling disegani saat ini. (hal.68) 
 

  

5 Jam berdentang, menunjuk angka dua. Kelompok serah dowe yang 
semuanya laki-laki ini diberangkatkan dengan iring-iringan mobil. 
Lima belas menit kemudian kedua pengantin itu pun berangkat 

  

Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu: 
1. Menemukan unsur-unsur pembangun novel 
2. Menyajikan unsur tstruktur teks novel 
3. Memahami kaidah kebahasaan novel 
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dengan mobil yang berhiaskan janur dan bunga melati. Puluhan 
mobil beriringan, termasuk sekaha tetabuhan gendang beliq, 
cilokaq,  dan kecimol ke arah selatan pulau Lombok, tepatnya 
menuju desa Sangkhil (hal. 69-70). 
 

6 Di desa Sangkhil acara pesta tidak kalah meriahnya. Dari kemarin 
bahkan tiga hari yang lalu, seluruh penduduk, warga desa, 
berdatangan betangko turut meramaikan perhelatan besar dari Lalu 
Marhaban. Etaring atau terop dari daun kelapa sepanjang tujuh 
puluh meter membentang meneduhi perhelatan begawe atau pesta 
sang empunya dengan setiap tepi etaring ini dirumbai-rumbai daun 
kelapa muda dan bunga-bunga bugennvile. Tiga ekor kerbau 
dipotong sudah. Cilokaq dan gendang beliq diundang, kini sudah 
datang. Para tamu agung Desa Sangkhil dan dari desa-desa 
tetangga, sekecamatan Puji, satu demi satu terlihat, berdatangan. 
Bupati, camat, beberapa kepala deesa, jero keliyang, dan seluruh 
jero raden, serta tuan guru, diundang semua. Dan mereka sekali lagi 
telah berdatangan. Di samping itu segenap penduduk, pemuda 
sekampung Serandang pun turut menjadi pekerja, pengatur prosesi 
pesta ini; ibaratnya menjadi bagian dari pemilik prosesi agung ini. 
Termasuk Suparman yang sejak kemaren dia hadir di tengah-
tengah mereka, sebagai ancangin, sejenis pelayan dan penyambut 
tamu (h.70-71). 
 

  

7 Acara pernikahan paling akbar tahun ini padahal hanya sekedar 
acara ngadep, kata orang-orang kampung. Tapi sekali lagi, inilah 
bukti betapa sang pemilik gawe begitu suka cita, bahagia, dan 
bangga atas pernikahan anaknya. Tidak hanya itu, acara besar 
seperti itu juga sebagai corong betapa bahwa ia adalah anggota 
masyarakat yang tidak main-main posisinya di tengah-tengah 
masyarakat. Sebagai bukti gengsi pribadi dan ketokohan (hal 70-
71). 
 

  

8 Lalu Sukandar, pembayun atau juru bahasa yang paling menonjol 
di daerah itu telah datang. Setelah beramah tamah, ia meraih 
mikrofon. Ia menembang. Semua orang terpikat! Suara-suara 
tembang menghiasi kemeriahan pesta ngadep yang akan segera 
mencapai puncaknya itu. Mamiq Marhaban dan isterinya terlihat 
mengembangkan senyum terus. (hal 72-74) 
 

  

9 Lima belas menit acara serah dowe-ngadep dowe itu akan dimulai. 
Para tamu iring-iringan dari Mataram sudah menunggu di luar. (hal 
72-74) 
 

  

10 Satu kilometer dari tempat acara itu, rombongan pengantin, 
rombongan nyongkolan sedang menunggu. Puncak acarapun 
dimulai. (hal 72-74) 
 

  

11 Penduduk seluruh pelosok desa tumpah ruwah, jalan raya macet 
total. Terikan, tertawaan, keriangan, suka cita mengembang di 
mana-mana. Turis-turis mancanegara tidak urung berhenti dan 
mengabadikan prosesi adat Sasak yang luar biasa megahnya ini. (hal 
72-74) 
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Siapa sajakah tokoh utama dan tokoh tambahan dalam kutipan teks cerita Merpati Kembar di 

Lombok karya Nuriadi. Berilah tanda (V) pada kolom jenis tokh sesuai dengan peran tokoh 

masing-masing. 

   Lumbung Ajar 

Sebelumnya kalian telah mempelajari tokoh dan penokohan. Berdasarkan perannanya 

dalam cerita, tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh 

yang berhubungan langsung dengan jalan cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak 

sentral dalam kedudukannya dalam cerita.  

 

    Tugas 1 

 

 

No Nama Tokoh Tokoh Utama Tokoh Tambahan 

1 Erni    

2 Hartono   

3 L. Marhaban    

4 L.Nusub   

5 ......................................... ..................................... ................................. 

 

   Kegiatan 2 

 

2. Menyajikan Unsur Struktur Teks Novel 

Sebelumnya kalian telah memahami struktur teks dalam sebuah karya sastra. struktur 

tersebut di antaranya abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Untuk 

memperdalam pengetahuan kalian tentang struktur teks dalam novel kalian baca dan amatilah 

kutipan teks novel berikut! 

No Struktur Teks Kalimat dalam Teks 
1 Abstrak  Seketika itu, dia beringsut dari tempat duduknya dan berjalan mengambil sejumlah takepan, 

bersama dengan buku-buku tulis lusuh, yang diletakkannya di lemari kayu tua di pojok 
rumahnya. Iya, semua itu sebenarnya adalah tinggalan dari kakeknya, yang kebetulan dulu 
pernah menjadi jero keliyang atau kepala lingkungan. Kakeknya terkenal pintar nembang, suka 
mengoleksi naskah lontar, serta sekaligus gemar menulis dalam lontar, persis seperti digemari 
Gumiwang kini. Sungguh kakek yang sadar akan tugas kesejarahan Sasak, pikir Guru 
Gumiwang kagum. (hal.5) 
Sejauh ini, dalam jiwa Guru Gumiwang, idealismenya hanyalah satu, yakni ingin memberi 
suluh dalam wujud histori tentang siapa yang mulanya patut dihormati karena kharisma dan 
peran. Apakah dua-duanya masih melekat pada satu sosok, satu trah, atau sudah berkecambah 
pada pihak-pihak yang lain? Dan jika itu telah tergapai, baginya tugasnya sebagai penulis lontar 
dan pengoleksi babad sudah cukup. (hal. 5-6) 
 

2 Orientasi  Lalu Nusub, sang pemangku adat terkemuka dari Gerung, Lombok Barat telah datang, di 
tengah-tengah tamu lain. Dialah tokoh-tokoh yang ditunggu-tunggu. Pak Purnomo langsung 
menyambutnya dengan ramah. Tamu-tamu serah dowe lainnya dari berbagai lapisan 
masyarakat, kolega, teman, dan sahabat tuan rumah pun berdatangan.  
Pak Purnomo menyerahkan segala prosesi adat Sasak ini sepenuhnya pada Lalu Nusub, yang 
kemudian nanti bertindak menjadi juru base dari pihaknya. Lalu Nusub sudah terkenal 
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seantero Lombok, NTB, bahkan Indonesia. Dialah pemangku adat Sasak sekaligus dalang 
yang paling disegani saat ini. 
Jam berdentang, menunjuk angka dua. Kelompok serah dowe yang semuanya laki-laki ini 
diberangkatkan dengan iring-iringan mobil. Lima belas menit kemudian kedua pengantin itu 
pun berangkat dengan mobil yang berhiaskan janur dan bunga melati. Puluhan mobil 
beriringan, termasuk sekaha tetabuhan gendang beliq, cilokaq,  dan kecimol ke arah selatan 
pulau Lombok, tepatnya menuju desa Sangkhil. 

3 Komplikasi  Hartono harus memberitahu orang tuanya segera untuk menikah. Harus berani membawa Erni 
pulang ke rumahnya di Mataram untuk merariq bejangkep dengan membawa Erni lari ke 
rumahnya. Benar, ini kecelakaan! Dia sudah kepalang basah. Hartono harus berani melakukan 
ini semua. Jika tidak dia akan berhadapan dengan pengadilan dan urusan yang lebih panjang 
dari keluarga Erni, melalui kakaknya Erna. 

4 Evaluasi  Sang juru bicara delegasi menyampaikan kata-kata tentang maksud dan tujuan mereka datang 
ke rumah itu. Acara itu terlihat resmi sekali, terbukti dengan bahasa yang dipakai oleh sang 
juru bicara itu: bahasa halus Sasak, tingkat tinggi (mungkin semacam bahasa kawi)... 
Akhirnya tanpa beban alias dengan wajah ceria, para delegasi yang datang dengan pakaian adat 
Sasak itupun meninggalkan rumah mantan kepala desa itu meneuju kota Mataram 

5 Resolusi  Kedua pengantin sungkem mohon doa dan restu, sebelum pamitan ke Mataram. Erni sempat 
matur  ke mamiqnya untuk segera kembali. Waktu magribpun tiba sesaat tamu terakhir 
meninggalkan rumah Mamik Marhaban. Suasana sunyi menemani gelapnya malam yang makin 
merayap. Rasa capek benar-benar menghampiri sgenap isi rumah, yang telah berjam-jam sibuk 
menyambut para tamu, atau melayani semua undangan dengan keramahan. 

6 Koda  “Sebenarnya kita-kita ini lupa pada sejarah, ibu-ibu. Aristokratisme di dunia ini sebenarnya 
perlambang statusquo ata kepanjangan tangan konservatisme. Orang-orang yang menganut itu 
cenderung anti perubahan dimanapun. Dan kalau tidak salah kata orang-orang, gelar 
kemenakan di sini peninggalan orang Bali, benarkah begitu ibu-ibu?”. Sambung kusir itu yang 
sedari tadi diam saja dan konsentrasi mengendalikan kudanya. 

 

    Lumbung Ajar 

 Kalian sebelumnya telah mengetahui struktur teks sebuah karya sastra. untuk lebih 

jelasnya, kalian dapat melihat gambar berikut.  

 

Novel

Abstrak

Orientasi

Komplikasi

Evaluasi

Resolusi

Koda
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Tugas 1 
 

 

Untuk memperjelas pemahaman kalian tentang struktur teks novel, kegiatan kalian 

mendekonstruksi tiap tahapan struktur yang membangun teks novel tersebut secara detail. 

Dengan begitu, kalian bisa mengungkapkan fusngsi masing-masing struktur pada  kutipan teks 

novel Merpati Kembar di Lombok karya Nuriadi tersebut dengan seksama, kemudian tulislah 

masing-masing fungsi struktur dalam tahapan pembangunan teks novel pada kolom di bawah 

ini. 

No Struktur teks Fungsi setiap struktur teks 

1 Abstrak   

2 Orientasi   

3 Komplikasi   

4 Evaluasi   

5 Resolusi   

6 Koda   

 

   Kegiatan 3  

 

3. Memahami Kaidah Kebahasaan Novel 
 

Kalian pernah mempelajari kaidah kebahasaan dalam cerita pendek. Kaidah 

kebahasaan dalam novel sama seperti dalam cerpen, karena sebuah karya sastra memiliki unsur 

kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan karya sastra tidak hanya gaya bahasa namun dilihat 

dari luar gaya bahasa, seperti kosakata, keefektifan kalimat.  Gaya bahasa dan kosa kata 

memiliki hubungan yang erat, hubungan timbal balik. Semakin kaya kosakata seorang 

pengarang, semakin beragam gaya bahasa yang digunakan seorang pengarang. Peningkatan 

pemakaian gaya bahasa jelas memperkaya kosakata pengarangnya. Untuk itu penting bagi 

kalian untuk mengembangkan kosakata bila hendak menulis.  
 

 

   Lumbung Ajar  

 
Gaya bahasa merupakan bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek 

dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan 

benda atau hal lain yang lebih umum. Penggunaan gaya bahasa ini dapat mengubah serta 

menimbulkan konotasi tertentu. Gaya bahasa merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata 

dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak dan pembaca.  

 

 

         Tugas 1  
 

 

 

 

 

 

1. Kalian menemukan beberapa kosakata dalam kutipan teks novel Merpati Kembar di 
Lombok karya Nuriadi yang sering kalian temukan di daerah kalian dan tulislah 
makna kosakata tersebut. Kerjakan sesuai dengan format tabel berikut ini! 
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No Kutipan dalam Teks Novel Kosakata Makna Kosakata 
1 Hartono harus memberitahu orang tuanya segera untuk menikah. 

Harus berani membawa Erni pulang ke rumahnya di Mataram 
untuk merariq bejangkep dengan membawa Erni lari ke rumahnya. 
Benar, ini kecelakaan! Dia sudah kepalang basah. Hartono harus 
berani melakukan ini semua. Jika tidak dia akan berhadapan dengan 
pengadilan dan urusan yang lebih panjang dari keluarga Erni, 
melalui kakaknya Erna. 

Merariq bejangkep  

2 “Ampurayang Den, enggih. Ada tamu di luar. Ada enam orang dari 
Matatram. Hendak perebaq pucuk”. Lapor seorang warga kampung 
dengan sopan. 

  

3 Untuk ini, ada yang menyebut-nyebut bahwa mamiq marhaban 
matrealis. Dia tidak ngebelas, melerai atau mengambil anaknya 
kembali, kendati sudah diculik, karena suami anaknya adalah 
seorang yang kaya, anak pejabat, meskipun ia dan keturunan biasa 
di masyarakat Jawa. 

  

4 Pengantin beristirahat, yang sebentar lagi akan dipacak, didandani, 
lagi ala Sasak. Karena acara serah dowe dan nyongkolan akan 
dilaksanakan ke desa Sangkhil. 

  

5 Hartono dan Erni kini terlihat sedang didandan. Hartono memakai 
sapuq, baju godeq nungkiq, selewoq  (kain jariq), songket, keris dan 
sebagainya. 

  

6 Di desa Sangkhil acara pesta tidak kalah meriahnya. Dari kemarin 
bahkan tiga hari yang lalu, seluruh penduduk, warga desa, 
berdatangan betangko turut meramaikan perhelatan besar dari Lalu 
Marhaban. Etaring atau terop dari daun kelapa sepanjang tujuh 
puluh meter membentang meneduhi perhelatan begawe atau pesta 
sang empunya dengan setiap tepi etaring ini dirumbai-rumbai daun 
kelapa muda dan bunga-bunga bugennvile. Tiga ekor kerbau 
dipotong sudah. Cilokaq dan gendang beliq diundang, kini sudah 
datang. Para tamu agung Desa Sangkhil dan dari desa-desa tetangga, 
sekecamatan Puji, satu demi satu terlihat, berdatangan. Bupati, 
camat, beberapa kepala deesa, jero keliyang, dan seluruh jero raden, 
serta tuan guru, diundang semua. Dan mereka sekali lagi telah 
berdatangan. Di samping itu segenap penduduk, pemuda 
sekampung Serandang pun turut menjadi pekerja, pengatur prosesi 
pesta ini; ibaratnya menjadi bagian dari pemilik prosesi agung ini. 
Termasuk Suparman yang sejak kemaren dia hadir di tengah-tengah 
mereka, sebagai ancangin, sejenis pelayan dan penyambut tamu. 

  

 

 

 

 

 

Merpati Kembar di  Lombok  

Karya Nuriadi 

 

Tembang demi tembang dari dua juru base atau pemangku adat terdengar menggema, 

menembus gunung puji, lambang kebesaran desa Sangkhil khususnya dan kecamatan Puji 

umumnya. Tidak ada yang mau kalah. Mereka saling beradu kemampuan dan kesaktian. 

Bahasa wayang, bahasa kawi yang tinggi-tinggi bersahut-sahutan. Lalu Sukandar, meski 

terlihat kalah pengalaman, dia tampaknya tak mau kalah, mengimbangi tembang-tembang Lalu 

Nusub dari pihak laki-laki, mereka seakan mabuk, suaranya bergetar, tangannya seakan tengah 

memainkan wayang bergerak-gerak. Beradu kemampuan, beradu ilmu. Orang-orang yang 

menonton acara ini berdecak kagum. Terpana dengan aksi kedua juru bahasa atau pembayun 

dari dua pihak. Di sisi lain, Mamiq Marhaban terlihat wajahnya kian sumringah: kian bangga 

2. Menemukan kalimat menggunakan gaya bahasa dalam kutipan teks novel berikut ini! Kalian tulis gaya 
bahasa yang kalian temukan dalam tabel berikut! 
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akan acara yang tengah berlangsung di muka rumahnya. Penampilan kedua pembayun itu 

menandaskan kemegahan dan kekhidmatan acara serah dowe itu. (hal 72-74) 

Tarian demi tarian Sasak dipertunjukkan dari masing-masing gendang beliq dari dua 

belah pihak. Mereka saling unjuk kebolehan semua demi memperoleh pengaruh, perhatian dari 

penonton (hal 72-74) 

Kedua pengantin benar-benar diperlakukan bagai raja dan ratu agung. Mereka dipandu 

dan ditandu, lengkap dengan lambang dan umbul-umbul adat kebanggaan. Puluhan bahkan 

ratusan orang, laki-laki perempuan, tua muda dengan segala busana terbaik mereka, mengiringi 

kedua pengantin dan memasuki rumah Mamiq Marhaban. Kedua pengantin benar-benar 

menjadi tamu agung. Mereka disambut di atas singgasana, atau kuwade yang tak kalah 

mewahnya dengan yang ada di Mataram. .... (hal 72-74) 

Walauu bagaimanapun, acara ini akhirnya berakhir juga. Masing-masing pihak, kedua 

keluarga terutama, saling peluk cium, sungkem (menyembah mohon ampun). Bertangis-

tangisan dalam kebahagiaan. Kedua pengantin sungkem mohon doa dan restu, sebelum 

pamitan ke Mataram. Erni sempat matur  ke mamiqnya untuk segera kembali. Waktu 

magribpun tiba sesaat tamu terakhir meninggalkan rumah Mamik Marhaban. Suasana sunyi 

menemani gelapnya malam yang makin merayap. Rasa capek benar-benar menghampiri 

sgenap isi rumah, yang telah berjam-jam sibuk menyambut para tamu, atau melayani semua 

undangan dengan keramahan (hal 72-74). 
 

No Gaya bahasa Contoh dalam kalimat 
1 Hiperbola  Tembang demi tembang dari dua juru base atau pemangku 

adat terdengar menggema, menembus gunung puji, 
lambang kebesaran desa Sangkhil khususnya dan 
kecamatan Puji umumnya. 

2  
 
 
 

 

3  
 
 
 

 

4  
 
 
 

 

5  
 
 
 

 

 

B. Menginterpretasi Makna Teks Novel 

 

 

 

   Kegiatan 1 
 

1. Mendeskripsikan Maksud Pengarang terhadap Novel 

Kalian perhatikan dan baca kutipan teks novel Merpati Kembar di Lombok karya Nuriadi 

berikut! 

Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu: 
1. Mengungkapkan maksud pengarang terhadap nilai-nilai  dalam novel 
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Erna dan Erni dua gadis belia yang cantik yang sama-sama bergelar ‘lale’ di depan nama 

mereka masing-masing. Gelar ‘lale’ adalah gelar bangsawan khas Suku Sasak, di Lombok. 

Alasan mereka diberi gelar ‘lale’ daripada ‘baiq’ di depan nama mereka adalah karena prestise 

atau kebanggaan keluarga saja. Bahwa, bagi orang tua dan keluarga besarnya, gelar ‘lale’ 

dianggap lebih tinggi daripada ‘baiq’ dan juga lebih enak disebut ataupun didengar. Padahal 

pandangan semacam ini, di Lombok, tidaklah sama atau berbeda-beda pada sejumlah daerah 

di pulau itu. Dalam arti, ada yang demikian, ada pula yang menganggap sama, bahkan ada juga 

yang menganggap ‘baiq’ lebih tinggi daripadanya (hal 4-5) 

“Maksud saya. Bukan hanya itu Bu”. Sambung penumpang tadi itu berusaha melanjutkan 

perkataannya, “ Mereka itu senangnya ditiang enggih saja. Ada lho, di sebelah kampungku itu, 

dia langsung marah-marah tanpa sebab, kalau kita tidak memperlakukan keradenannya. Jadi 

kita musti hati-hati bicara atau lebih baik diam saja bila bertemu mereka. “ 

“Kemenakan itu hanya nama atau label saja, bagi sejumlah oknum jero raden di sini ini. 

Ingat, kelakuan dan sikapnya tidak lebih dari kita. Kasar”. Kata satu penumpang 

 

     Lumbung Ajar 
 

 Novel merupakan sebuah bentuk karya sastra yang obyeknya dalah manusia dan 

kehidupannya, dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Novel diciptakan oleh seorang 

pengarang untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Seorang pengarang 

menciptakan sebuah karya sastra tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Pengarang tidaklah 

menciptakan nilai-nilai baru. Kepekaan seorang pengarang dalam mengungkap nilai-nilai 

menjadi sebuah karya sastra merupakan sebuah kreativitas yang bermutu dari seorang 

pengarang. 

 Dalam menuliskan karyanya, seorang pengarang tidak terlepas dari masyarakat. 

Dengan berpijak dari kenyataan yang dilihatnya, pengarang menyodrkan fakta kepada 

pembaca. Pembaca memiliki hak untuk memberikan penilaian terhadap suatu hal tanpa merasa 

didikte dengan mengedepankan fakta-fakta sosial.  

 

 

Tugas 1  

 

1. Untuk dapat menginterpretasi sebuah teks novel , ada baiknya kalian mengetahui latar 

belakang pengarang agar mengetahui makna teks novel. Kalian bisa menafsirkan makna 

teks novel yang ditulis pengarang. Tuliskan data yang kalian peroleh mengenai Nuriadi 

tersebut dengan merangkainya menjadi kalimat. Kalian bisa melanjutkan kalimat yang 

tersedia berikut ini. 

 

Nuriadi lahir di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 

(NTB) 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

2. Kalian temukan fakta yang di dalamnya memuat tentang nilai-nilai yang berlaku di 

masyarakat. Diskusikanlah  nilai-nilai  yang kalian ditemukan dalam teks novel dan 

kaitkan  fakta  yang ditemukan   di masyarakat dengan teman kelompok kalian yang terdiri 

atas tiga atau empat orang, kemudian paparkan pendapat kalian di depan kelas. Kelompok 

lain bisa memberikan sanggahan ataupunmasukan. Lakukan secara bergantian untuk tiap 

kelompok.  

No Kutipan teks Novel 
Nilai-nilai 
dalam Teks 

Novel 

Fakta di 
Masyarakat 

Keterangan/ 
Penjelasan 

1 “Iya ya, kayaknya Inaq Parman 
(salah satu panggilan kebiasaan 
ibunya dari warga kampung, di 
smaping juga memanggilnya ‘inaq 
Supar’) harus diingatkan supaya 
mendorong anaknya menikah. Kata 
tetangga Suparman. 

1 2 3 4   

2 “anak-anak tahu diri Erni, Erni. 
Untang, tolong cari tahu siapa itu 
Hartono Purnomo? Kok berani-
beraninya dia culik anakku yang 
masih sekolah. Apa dia tidak tahu, 
aku ini orang bangsawan. 

      

3 “Ingat, kalau seandainya Hartono itu 
orang Mataram asli, dan bukan 
seperti aku, bawa anakku pulang.” 
Kata Mamiq Marhaban tegas, 
dengan wajah memerah, sambil 
menahan amarah 

      

4 “Ampurayang Den, enggih. Ada 
tamu di luar. Ada enam orang dari 
Matatram. Hendak perebaq pucuk”. 
Lapor seorang warga kampung 
dengan sopan. 

      

5 “Aku ini turunan raje beliq belaq leq 
Gumi Sasak ni. Jadi jangan sampai 
mau apalagi menikahi anakku!” 

      

6 “Anakkku, bukan nikahkan oleh 
orang kaule bale. Haah pulang sana. 
Pulaang...tunggu kami mengambil 
anakku...!!! Teriak mamiq mengusir 
pengemban adat itu 

      

7 Akhir dari acara pernikahan atau 
acara krame adat adalah makan-
makan bersama, seluruh tamu 
undangan dan seluruh warga 
masyarakat yang hadir di tempat itu. 
Yang unik, model makanan yang 
disuguhkan juga tidaklah berbeda 
dari pernikahan yang satu dengan 
yang lain. Begitu pun juga yang 
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ditemukan di acara roah pernikahan 
ini. Yaitu nasi putih ditemani oleh 
sayur ares (sayur dari pohon pisang), 
sayur nangka, masakan daging. 
Semuanya dimasak dengan ragi atau 
bumbu yang sama.  
Boleh dikata makanan ini sudah 
menjadi sesajian wajib, bukan sunat 
lagi, pada setiap acara roah  atau 
begawe  di kampung Sasak, 
khususnya di kampung Serandang 
itu. Dalam arti, bila tidak ada ini, 
maka kembali orang 
mempertanyakannya. 

8 Berbicara tentang tiga macam 
sesajian (sayur mayur) yang 
menemani nasi yang disajikan dalam 
satu nampan, tentu ada maksud atau 
alasan yang rasional. Alasan yang 
paling rasional dari seluruh alasan 
adalah pertama, karena sumber-
sumber pohon pisang, buah nangka, 
dan daging baik, kerbau atau sapi, 
ataupun kambing sangatlah mudah 
atau tidaklah sulit didapat oleh 
orang-orang Sasak di Lomok, 
khususnya di daerah pedesaan. 
Hampir di setiap lahan lembab 
(banyak sumber air), baik pohon 
pisang atau nangka bisa ditemukan 
atau tumbuh dengan lebatnya, 
sementara kerbau, sapi, atau 
kambing adalah jenis-jenis binatang 
ternak yang sangat umum ditemukan 
di seluruh pelosok pulau Lombok. 
Kedua, jenis sayur mayur atau 
kandoq, istilah Sasaknya, 
menyiratkan betapa kehidupan orang 
Sasak sebenarnya bersahabat atau 
lekat dengan alam. Alam adalah 
sumber penghidupan bagi mereka. 
Artinya, mereka hidup bersumber 
dari alam. Apa-apa yang ada di alam 
selama diperlakukan dengan baik 
maka bisa menjadi sumber 
penghidupannya. Di samping itu, 
alam bisa menjadi sahabat yang 
paling setia dengan mereka. Mereka 
tidak terlepas dari kebersahajaan 
hidup dengan alam. 

      

9 Acara krame adat akan segera selesai. 
Pengemban adat yang dipimpin oleh 
pembayun, jero keliyang sendiri dari 
pihak perempuan pun mulai kata-
kata terakhirnya dengan didahului 
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tembang-tembang sinom, pangkur, 
dan dangdang.  Hingga akhirnya, ia 
berucap dengan suara tegas sembari 
menengok ke seluruh warga kiri 
kanan: 
“ike-ike talin sait 
“Durus waru talin banteng 
Saling pete saling bedait 
Adin aru jari penganten” 
Criiing....criiing,....criing 
Bunyi uang gemerincing berjatuhan 
di piring. Uang receh koin, yang 
dibungkus kertas berikat itu 
terpotong jadi dua. Dan uang receh 
itu kemudian disebarkan, dibagi-bagi 
untuk anak-anak yang sedari tadi 
berdiri menonton, menyaksikan 
prosesi adat Sasak kecil-kecilan itu. 

 

Keterangan: 

1. Nilai budaya 

2. Nilai sosial 

3. Nilai agama 

4. Nilai moral 

 

3. Kalian deskripsikan tradisi dalam teks dengan tradisi yang masih berlaku saat ini 

berdasarkan kutipan teks novel nomor 2. Diskusikanlah sesuai dengan kelompok kalian 

dengan mengikuti format tabel berikut. 

No Tradisi Yang Ada dalam Teks Novel Tradisi Yang Masih Berlaku Saat Ini 

 

 

 

  

 

4. Dalam teks novel, disebutkan beberapa jenis makanan dalam prosesi perkawinan Sasak. 

Diantaranya adalah ares. Kalian ungkapkan jenis jenis makanan khas Lombok dan jelaskan 

maknanya yang  masih digunakan dalam prosesi perkawinan Sasak. 

No Nama Makanan Bahan Dasarnya 

1 Ares  Batang Pisang Muda 

2   

3   

4   

5   

 

C. Mengabstraksi Dan Mengonversi Teks Novel 

 

 
 

    Kegiatan 1 

Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu: 
1. Mengolah berbagai sumber atau referensi dan mengonversi menjadi sebuah novel secara utuh 
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1. Mengolah berbagai sumber atau referensi menjadi sebuah teks 

novel  

Berikut adalah kutipan teks novel yang mengisahkan tentang sudut pandang Budaya 

Sasak dalam novel Merpati Kembar di Lombok karya Nuriadi 

1) “Ingat Ni, kita jauh-jauh ke Yogya untuk belajar, untuk kuliah. Mamiq selalu bebase 

ke kita setiap kali beliau telepon supaya kita secepatnya bisa menyelesaikan kuliah kita 

Dinda” 

2) Di Serandang , anak-anak semuanya mengaji pada Suparman. Setiap magrib hingga 

isya, di masjid kampung itu, mereka semuanya memenuhi pelataran masjid untuk 

diajari ngaji oleh pemuda ini. Suparman dibantu oleh murid-muridnya yang sudah 

khatam pun dengan ikhlas dan tanpa pamrih mengajari anak-anak itu 

3) “Kemenakan itu hanya nama atau label saja, bagi sejumlah oknum jero raden di sini 

ini. Ingat, kelakuan dan sikapnya tidak lebih dari kita. Kasar”. Kata satu penumpang 

4) “Maksud saya. Bukan hanya itu Bu”. Sambung penumpang tadi itu berusaha 

melanjutkan perkataannya, “ Mereka itu senangnya ditiang enggih saja. Ada lho, di 

sebelah kampungku itu, dia langsung marah-marah tanpa sebab, kalau kita tidak 

memperlakukan keradenannya. Jadi kita musti hati-hati bicara atau lebih baik diam saja 

bila bertemu mereka. “ 

5) “Sebenarnya kita-kita ini lupa pada sejarah, ibu-ibu. Aristokratisme di dunia ini 

sebenarnya perlambang statusquo ata kepanjangantangan konservatisme. Orang-orang 

yang menganut itu cenderung anti perubahan dimanapun. Dan kalau tidak salah kata 

orang-orang, gelar kemenakan di sini peninggalan orang Bali, benarkah begitu ibu-

ibu?”. Sambung kusir itu yang sedari tadi diam saja dan konsentrasi mengendalikan 

kudanya. 

6) Namun Erna kala itu tetap diam saja. Dia tidak hendak bicara apa-apa, meski hatinya 

kesal karena kebanggaan keluarganya diaduk-aduk, meski dalam sebatas omong-

omongan saja. Dan Erna tahu arah pembicaraannya adalah kepada orang-orang seperti 

keluarga besar mamiknya, yang memang selama ini paling menonjol memperlihatkan 

egoisme perbedaan tingkat kelas di desa Sangkhil itu. Bahkan, mamiknya adalah ketua 

poros  jero raden di desanya. Sebuah organisasi informal dan klandestin. Yang sengaja 

dibentuk dengan maksud semakin memperkuat pengaruhnya secara tersirat dan peran 

sertanya dalam pembangunan secara tersurat, di desanya khususnya dan bahkan di 

senatero Lombok ini umumnya 

Tugas 1 

 

 

 

 

D. Memproduksi Novel 

Lakukan Kegiatan Berikut! 

1. Temukan karya Nuriadi dalam bentuk novel! 

2. Buatlah abstraksi novel yang kalian temukan tersebut dan konversi menjadi sebuah 

novel yang utuh! 

3. Diskusikanlah dengan teman kelompok kalian, hasil diskusi dipaparkan di depan 

kelas dan kelompok yang lain memebrikan respon! 

Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu: 
1. Merancang novel dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun 
2. Merancang novel dengan memperhatikan kebahasaan 
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Buatlah rancangan novel berdasarkan unsur-unsur pembangun! Untuk mengerjakan tugas 

ini kalian mengikut format berikut 

 

 

 

Kegiatan 1 
 

1. Merancang novel dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun 

Novel sebagai sebuah karya sastra dibangun berdasarkan unsur-unsur pembangun karya 

sastra. sebelumnya kalian telah mempelajari dan memahami unsur-unsur pembangun dalam 

karya sastra. unsur unsur pembangun diantaranya unsur instrinsik dan ekstrinsik. Unsur 

intrinsik meliputi tema, penokohan, latar, alur, sudut pandang dan gaya bahasa. Sedangkan 

unsur unsur ekstrinsik adalah sudut pandang pengarang, kebahasaan, dan nilai-nilai (budaya, 

sosial, moral, agama dan pendidikan). 

Kalian amati dan bacalah kutipan novel berikut ini! 

“Kemenakan itu hanya nama atau label saja, bagi sejumlah oknum jero raden di sini ini. Ingat, 

kelakuan dan sikapnya tidak lebih dari kita. Kasar”. Kata satu penumpang 

“Maksud saya. Bukan hanya itu Bu”. Sambung penumpang tadi itu berusaha melanjutkan 

perkataannya, “ Mereka itu senangnya ditiang enggih saja. Ada lho, di sebelah kampungku itu, 

dia langsung marah-marah tanpa sebab, kalau kita tidak memperlakukan keradenannya. Jadi 

kita musti hati-hati bicara atau lebih baik diam saja bila bertemu mereka. “ 

“Sebenarnya kita-kita ini lupa pada sejarah, ibu-ibu. Aristokratisme di dunia ini sebenarnya 

perlambang statusquo ata kepanjangantangan konservatisme. Orang-orang yang menganut itu 

cenderung anti perubahan dimanapun. Dan kalau tidak salah kata orang-orang, gelar 

kemenakan di sini peninggalan orang Bali, benarkah begitu ibu-ibu?”. Sambung kusir itu yang 

sedari tadi diam saja dan konsentrasi mengendalikan kudanya. 

 

        Jika kita perhatikan dan membaca novel di atas, unsur pembangun novel tersebut di 

anataranya tema. Kutipan teks novel di atas bertemakan tentang gelar kebangsawanan sebagai 

sebuah aristokratisme yang menganut pham konservatisme yang cenderung anti perubahan. 

Gelar kebangsawan merupakan peninggalan Bali.   

 

   Tugas 1 

 

 

A. Rancangan Penokohan dan perwatakan  

Nama Tokoh Sifat Cara Penggambaran 

Tokoh Utama   

Tokoh Tambahan    

 

B. Rancangan Tema 

Tema  ........................................................................................ 
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........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

C. Rancangan Alur 

Alur  ........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

Pengenalan situasi cerita 

(Exposition, orientation) 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

Pengungkapan peristiwa 

(complicationii) 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

Menuju pada adanya konflik 

(Rising Action) 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

Puncak Konflik (Turning 

Point) 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

Penyelesaian (ending) ........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

D. Rancangan Latar 

Latar  ........................................................................................ 

Waktu  ........................................................................................ 

Tempat  ........................................................................................ 

Suasana  ........................................................................................ 

 

E. Rancangan Amanat 

Amanat  ........................................................................................ 

Nilai budaya  ........................................................................................ 

Nilai sosial ........................................................................................ 

Nilai moral ........................................................................................ 

Nilai agama  ........................................................................................ 

 

    Kegiatan 2  

2. Merancang novel dengan memperhatikan kebahasaan 

  Sebelumnya kalian telah mempelajari contoh kebahasaan dalam teks cerita pendek. 

Sama halnya dengan novel, juga menggunakan bahasa konotatif dan denotatif. Sekalipun 

bahasa yang digunakan  bahasa konotatif, harus tetap dipahami oleh pembacanya. Kalian 

dapat memahami beberapa kaidah kebahasaan dalam novel sebagai berikut. 

 

8. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau 

9. Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu (konjungsi kronologis, 

temporal, temporal), seperti: sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. 

10. Menggunkan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan (kata kerja material) 
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11. Menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara 

menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, menyatakan bahwa, 

menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, 

menuturkan.  

12. Menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan 

oleh tokoh (kata kerja mental), misalnya merasakan, menginginkan, mengharpkan, 

mendambakan, menganggap. 

13. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda (“...)” dan kata 

kerja yang menunjukkan tuturan langsung 

14. Menggunakan kata-kata sifat (descriptive language) untuk menggambarkan tokoh, 

tempat, atau suasana.  

 

Tugas 1 

 

 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

........................................ 

 

 

  

Setelah kalian memahami kaidah kebahasaan dalam novel, uraikanlah ringkasan 

gambaran cerita yang ingin kamu tulis dalam bentuk paragraf ! 
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RANGKUMAN 

 

1. Novel sering kali mengungkap persoalan atau masalah budaya, masalah 

sosial, masalah moral, masalah pendidikan, masalah politik, bahkan 

masalah agama yang berkembang di suatu daerah. Karena itulah dapat pula 

dikatakan bahwa novel sebagai potret daerah, potret masyarakat, dan potret 

problematika kehidupan di dalam masyarakat 

2. struktur novel dapat berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan 

sebab akibat ataupun secara kronologis. Jalan cerita sebagai berikut. 

1) Pengenalan situasi cerita (expotition orientation) 

 Dalam bagian ini pengarang memperkenalkan para tokoh, menata 

adegan, dan hubungan antartokoh. 

2) Pengungkapan peristiwa (complication) 

 Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan 

berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukarang bagi 

para tokohnya. 

3) Menuju pada adanya konflik (rising action) 

 Terjadi peningkatan kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan 

berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 

4) Puncak konflik (turning point) 

 Bagian ini disebut juga sebagaiklimaks dan merupakan bagian cerita 

paling mendebarkan dan paling besar. Selain itu, pada bagian ini 

ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. 

5) Penyelesaian (ending atau coda ) 

3. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa yang khas dan dapat diidentifikasi 

melalui pemakaian bahasa yang menyimpang dari penggunaan bahasa 

sehari-hari atau yang lebih dikenal sebagai bahasa khas dalam wacana 

sastra. 
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REFLEKSI 

 

          Adakah materi dalam bab 2 ini yang kurang Kalian mengerti? Jika ada di anatara kalian 

yang belum mengerti, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Karena hanya dengan belajar 

sungguh-sungguh, sebuah cita-cita dapat diraih dengan cepat. Buatlah sebuah revolusi dalam 

diri kalian mengenai cara belajar yang benar. Gugatlah diri kalian, mengapa kita sellau malas 

dalam belajar. Sekarang, lakukan identifikasi terhadap diri sendiri tentang kemampuan kalian 

mempelajari bab ini dengan mengisi tabel sebagai berikut! 

No Pernyataan Ya Tidak Alasan 
1 Memahami nilai-nilai (budaya, sosial, 

moral, agama, dan pendidikan) dalam 
novel 

   

2 Memahami unsur-unsur pembangun 
dalam novel 

   

3 Memahami struktur dan kaidah novel    
4 Memahami keterkaitan nilai-nilai 

(budaya, sosial, moral, agama, dan 
pendidikan) dalam novel 

   

5 Memahami keterkaitan  unsur-unsur 
pembangun dalam beberapa novel 

   

6 Memahami keterkaitan nilai-nilai 
(budaya, sosial, moral, agama, dan 
pendidikan)  dalam novel dengan 
kehidupan saat ini  
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    Uji Kompetensi 

 

Soal untuk menjawab nomor 1-5 

Perhatikan kutipan novel berikut ini! 

Kutipan novel 1 
 

Erna dan Erni dua gadis belia yang cantik yang sama-sama bergelar ‘lale’ di depan nama 

mereka masing-masing. Gelar ‘lale’ adalah gelar bangsawan khas Suku Sasak, di Lombok. 

Alasan mereka diberi gelar ‘lale’ daripada ‘baiq’ di depan nama mereka adalah karena 

prestise atau kebanggaan keluarga saja. Bahwa, bagi orang tua dan keluarga besarnya, gelar 

‘lale’ dianggap lebih tinggi daripada ‘baiq’ dan juga lebih enak disebut ataupun didengar. 

Padahal pandangan semacam ini, di Lombok, tidaklah sama atau berbeda-beda pada sejumlah 

daerah di pulau itu. Dalam arti, ada yang demikian, ada pula yang menganggap sama, abhkan 

ada juga yang menganggap ‘baiq’ lebih tinggi daripadanya. 
 

Kutipan novel 2  
 

“Kamu harus tahu, Sum. Sudah beratus-ratus tahun Lombok dalam jajahan. Belum lama 

berselang tahun. Orang Bali dapat dilumpuhkan secara total oleh orang berkulit putih yang 

menyebut diri dari Belanda. Itu, artinya, lombok jatuh ke tangan penjajah dari muasal yang 

lebih jauh, Sum. Maka seorang harus tampil sebagai penggerak pembebasan yang 

menyerukan kemerdekaan orang Lombok. Orang sasak yang tertindas dalam keadaan itu 

harus bangkit secara bersama untuk menunjukkan bahwa mereka ada dan kuat. (hal 54-55) 

 

1. Nilai yang terkandung dari dua kutipan novel tersebut adalah.... 

a. Nilai agama 

b. Nilai sosial 

c. Nilai moral 

d. Nilai pendidikan 

e. Nilai politik 

2. Bagaimanakah gambaran karakteristik orang Sasak yang digambarkan dalam kutipan 

novel yang kedua? 

a. Pantang menyerah  

b. Teguh dalam pendirian 

c. Bertanggungjawab 

d. Pemberani  

e. Penurut  

3. Di manakah latar kutipan kedua teks novel tersebut 

a. Sumbawa  

b. Bima 

c. Lombok 
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d. Bali 

e. Sumba  

4. Pesan yang disampaikan pengarang dalam kutipan dalam kutipan teks novel tersebut 

adalah... 

a.   Pantang menyerah 

b.   Bertanggungjawab 

c.   Penurut 

d.   Kesatria  

e.   Bijaksana  

5. Nilai-nilai budaya yang masih relevan dengan kehidupan saat ini digambarkan dalam 

kutipan teks novel pertama adalah..... 

a. Gelar kebangsawanan sebagai status sosial yang dianggap tinggi 

b. Baiq dan Lale gelar kebangsawanan Sasak 

c. Gelar kebangsawanan hanya sebagai sebuah prestise 

d. Gelar kebangsawanan sebagai identitas jatidiri suku Sasak 

e. Gelar kebangsawanan untuk mempertahankan kekuasaan  

 

Bacalah kutipan teks novel berikut ini! Kutipan teks novel tersebut untuk menjawab soal 

nomor 6-7 

“Aku ini turunan raje beliq belaq leq Gumi Sasak ni. Jadi jangan sampai mau apalagi 

menikahi anakku!” 

6. Karakter tokoh dalam kutipan novel di atas adalah.... 

a. Bijaksana  

b. Bertanggungjawab 

c. Sombong  

d. Rela berkorban 

e. Penolong 

f. Berjiwa besar  

7. Interpretasi teks novel tersebut berdasarkan sudut pandang pengarang adalah.... 

a. Manifestasi kebangsawanan 

b. Kebangsawanan bagian dari aristokratisme 

c. Membanggakan kebangsawanan 

d. Menggambarkan tokoh golongan kebangsawanan 

e. Golongan bangsawan menikah dengan sesama bangsawan 
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Soal nomor 7-10 

Akhir dari acara pernikahan atau acara krame adat adalah makan-makan bersama, seluruh 

tamu undangan dan seluruh warga masyarakat yang hadir di tempat itu. Yang unik, model 

makanan yang disuguhkan juga tidaklah berbeda dari pernikahan yang satu dengan yang lain. 

Begitu pun juga yang ditemukan di acara roah pernikahan ini. Yaitu nasi putih ditemani oleh 

sayur ares (sayur dari pohon pisang), sayur nangka, masakan daging. Semuanya dimasak 

dengan ragi atau bumbu yang sama. Boleh dikata makanan ini sudah menjadi sesajian wajib, 

bukan sunat lagi, pada setiap acara roah  atau begawe  di kampung Sasak, khususnya di 

kampung Serandang itu. Dalam arti, bila tidak ada ini, maka kembali orang 

mempertanyakannya.  

15. krame adat merupakan rangkaian tradisi pernikahan yang dilakukan oleh suku .... 

a. bugis 

b. Samawa 

c. Bima 

d. Bali 

e. Sasak  

16. Roah atau begawe dalam tradisi pernikahan suku Sasak, nilai apa yang terkandung dalam 

tradisi tersebut... 

a. Nilai sosial 

b. Nilai agama 

c. Nilai pendidikan 

d. Nilai moral 

e. Nilai politik 

 

17. Sayur ares adalah salah satu makanan yang disajikan suku Sasak sebagai sajian dalam adat 

perkawinan. Bahan dasar sayur ares adalah... 

a. Pelepah pisah 

b. Jantung pisang 

c. Daun pisang 

d. Batang pisang 

e. E. Buah pisang 

Soal uraian  

Bacalah dan amati kutipan teks novel berikut! 

Pengantin beristirahat, yang sebentar lagi akan dipacak, didandani, lagi ala Sasak. Karena 

acara serah dowe dan nyongkolan akan dilaksanakan ke desa Sangkhil. Acara serah dowe  ini 

harus dilaksanakan, karena itu permintaan Mamiq Marhaban, besan Pak Purnomo. Ini adalah 

semacam prasyarat yang diminta dulu ketika dulu sebelum akad nikah dilangsungkan. Pada 

acara pesta tadi, orang tua Erni dan keluarga besarnya tak ada yang datang, karena secara adat 

Sasak, mereka belum boleh berkunjung sebelum acara serah dowe ini dilangsungkan. (hal.68). 

 

Hartono dan Erni kini terlihat sedang didandan. Hartono memakai sapuq, baju godeq 

nungkiq, selewoq  (kain jariq), songket, keris dan sebagainya. Erni memakai kebaya warnamya 
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sama dengan suaminya. Pakai sanggul, payas, slendang dengan terusan batik, dan seterusnya. 

Erni dan Hartono begitu gagah dan anggun, menjadi raja Sasak, tidak lagi sebagai raja Jawa. 

(hal.68) 

Lalu Nusub, sang pemangku adat terkemuka dari Gerung, Lombok Barat telah datang, di 

tengah-tengah tamu lain. Dialah tokoh-tokoh yang ditunggu-tunggu. Pak Purnomo langsung 

menyambutnya dengan ramah. Tamu-tamu serah dowe lainnya dari berbagai lapisan 

masyarakat, kolega, teman, dan sahabat tuan rumah pun berdatangan. (hal.68) 

Pak Purnomo menyerahkan segala prosesi adat Sasak ini sepenuhnya pada Lalu Nusub, yang 

kemudian nanti bertindak menjadi juru base dari pihaknya. Lalu Nusub sudah terkenal seantero 

Lombok, NTB, bahkan Indonesia. Dialah pemangku adat Sasak sekaligus dalang yang paling 

disegani saat ini. (hal.68) 

Jam berdentang, menunjuk angka dua. Kelompok serah dowe yang semuanya laki-laki ini 

diberangkatkan dengan iring-iringan mobil. Lima belas menit kemudian kedua pengantin itu 

pun berangkat dengan mobil yang berhiaskan janur dan bunga melati. Puluhan mobil 

beriringan, termasuk sekaha tetabuhan gendang beliq, cilokaq,  dan kecimol ke arah selatan 

pulau Lombok, tepatnya menuju desa Sangkhil (hal. 69-70). 

 

Analisis novel tersebut berdasarkan unsur-unsur instrinsik dan ekstrinsik. Kerjakan dalam 

buku tugas kalian berdasarkan tabel berikut! 

Unsur-Unsur Pembengun Novel Hasil Analisis Dalam Teks Novel 

a. Tema ..................................................................... 

b. Amanat  ..................................................................... 

c. Penokohan ..................................................................... 

d. Latar  ..................................................................... 

e. Alur ..................................................................... 

f. Latar Belakang Budaya, Sosial, Moral, 

Agama 

..................................................................... 
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PROYEK LITERASI 

 Bacalah buku fiksi salah satunya adalah novel. Tuliskan novel yang telah Kalian baca 

pada tabel jurnal berikut! 

 

 

 

 

  

PEMBIASAAN 

 Rajinlah membaca karya sastra cerpen. Dalam karya sastra tersebut 

terdapat nilai-nilai budaya baik positif maupun negatif. Teladani nilai kehidupan 

positif dalam karya sastra tersebut. Jangan meniru nilai budaya negatif yang 

terdapat dalam cerpen tersebut. Dengan membaca karya sastra cerpen, Kalian 

dapat menghubungkan peristiwa dalam karya sastra dengan realitas kehidupan di 

sekitar Kalian. Dengan demikian, akan timbul rasa peka terhadap masalah-

masalah yang terjadi di sekitar lingkungan Kalian. Selain itu, rajinlah membaca 

buku pelajaran. Buku pengayaan dapat menunjang pengembangan kreativitas  

dan wawasan kalian. Dengan belajar baik dan sungguh-sungguh, kalian akan 

memiliki motiivasi untuk maju dan berkembang.  

JURNAL MEMBACA 

Judul Buku  : 

Pengarang  : 

Terbitan  : 

Waktu Baca  : 

 

Tanggal Baca Ringkasan Isi Komentar 
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Membudayakan Resensi Novel 

3.7 Menganalisisnilai-nilai (budaya, sosial, 

moral, agama, dan pendidikan) dalam 

novel. 

4.7 Mengungkapkan nilai-nilai (budaya, 

sosial, moral, agama, dan pendidikan) 

dalam novel secara lisan dan tertulis. 

Kompetensi Dasar 

Bab III 

A. Membandingkan isi berbagai 

referensi untuk menemukan 

sistematika sebuah resensi. 

B. Menyusun sebuah resensi dengan 

meperhatikan hasil perbandingan 

beberapa teks resensi. 

C. Menganalisis kebahasaan resensi 

dalam novel. 

D. Mengonstruksi sebuah resensi dari  

novel  

Tujuan Pembelajaran 

 Resensi 

 Novel 

 Intrinsik 

 Ekstrinsik 

 Sistematika Resensi 

 

Kata Kunci 

 

Banyak buku yang ditulis dan beredar di sekitar kita. Bila pergi ke toko buku, kamu akan menjumpai banyak pilihan tema 

buku yang menarik untuk dibaca. Satu hal sebaiknya Kalian ingat, jika hendak membeli buku kalian dapat merujuknya dari 

informasi resensi buku. Tujuan membaca resensi terlebih dahulu, kalian dapat mengetahui sepintas mengenai isi buku dan 

informasi apa saja yang kira-kira akan dapat mengetahui sepintas mengenai isi buku dan informasi apa saja yang kira-kira akan 

didapatkan terkait dengan isi buku.  Kalian perlu pahami, bahwa resensi tidak hanya sebatas pada buku ilmiah saja. Namun, 

resensi juga membahas buku-buku sastra. Untuk menulis resensi, marilah kita pelajari bab berikut ini dengan penuh semangat. 

 

 

Bubut kerete dese lenek 
Anak gagak kembang sandat 

Idup mate urusan Nenek 
Endak lupak bace syahadat 
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Menilai Karya Melalui 

Resensi Novel 

Membandingkan Isi 

Berbagai Resensi Untuk 

Menemukan Sistematika 

Sebuah Resensi 

 

Menyusun Sebuah 

Resensi Dengan 

Memperhatikan Hasil 

Perbandingan Beberapa 

Teks Resensi 

Menganalisis 

Kebahasaan Resensi 

dalam Novel 

 

Mengonstruksi Sebuah 

Resensi Dari Novel 

         Peta Konsep 

1. Memahami Isi dan 

Sistematika 

Resensi 

2. Membandingkan 

Teks Resensi 

 

 

Mengidentifikasi 

Identitas Buku Yang 

Diresensi 

 

1. Menganalisis 

Kebahasaan dalam 

Teks Resensi 

2. Menyimpulkan Dua 

Teks Resensi 

Berdasarkan 

Kebahasaannya 

 

1. Mendiskusikan 

Hal-Hal Menarik 

Dari Novel 

2. Menulis Resensi 

Dari Novel 

 

 

 Nilai religi yaitu Kepatutan, kepatuhan, kepacuan, kesolahan, kesolehan 

(patut, patuh, pacu, solah, saleh), (benar, taat, sungguh-sungguh, baik, saleh, 

damai). 

 Nilai sosial yaitu Patut, patuh, geger, genem, gerasaq (benar, taat, rajin, 

semangat, kreatif, ramah). Tatas tuhu, trasna (cakap, sungguh-sungguh, kasih 

sayang). Titi, teteh, tatas (telita, partisipatif, pintar).  

 Nilai moral yaitu Maliq Lekaq (larangan berbohong), Ngerimongin kemaliq 

(mengotori tempat-tempat suci), malihin adat (mengingkari adat), hinaq 

dengan (menghina orang), merilaq dengan (mempermalukan orang), 
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A. Membandingkan Isi Berbagai Referensi untuk Menemukan 

Sistematika Sebuah Resensi  

 

 

 

 

 

   Kegiatan 1 

 

1. Memahami Isi dan Sistematika Resensi 
Perhatikanlah contoh teks resensi berikut! 

 

Judul buku  : Merpati Kembar di Lombok 

Penulis   : Nuriadi 

Penerbit   : Arga Puji Press Lombok 

Kota Penerbit   : Lombok Barat 

Tahun Terbit  : 2010  

Jumlah Halaman : 270 halaman 

 

Merpati Kembar di Lombok merupakan novel yang 

ditulis oleh penulis sebagai sebuah novel kritik sosial atas 

satu adat tradisi yang sampai kini masih berlaku di 

Lombok, suku Sasak. Selain itu, novel ini mengkritisi 

perbedaan status sosial yang sangat mencolok. 

Pertentangan itu ditampilkan melalui perjalanan hidup 

sepasang saudara kembar asal suku Sasak yang tinggal 

jauh di negeri rantau. Erna dan Erni mengembara ke 

Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas ternama di kota itu. 

Selama menempuh masa pendidikan, mereka tinggal di sebuah kamar kos. Meskipun kembar, 

Erna dan Erni memiliki karakter yang berbeda. Erna memiliki tabiat serius, mampu konsentrasi 

tinggi, santun, dan teguh pendirian. Erni memiliki sifat periang, santun, teguh pendirian, tetapi 

tidak mampu berkonsentrasi terutama terhadap studi, dan senang berfoya-foya. Kehidupan di 

sebuah kota besar seperti Yogyakarta rupanya telah mengubah kepribadian Erni. Di kota itu 

Erni bertemu dengan Hartono yang menjelma sebagai seorang pangeran romantis yang 

sanggup melambungkan sang putri kea lam fantasi. Gaya hidup kota besar dan pertemuan 

dengan Hartono menyebabkan Erni mengalami krisis identitas. Kesantunan tiada lagi hinggap 

dalam perilaku sehari-hari, bahkan ia berani melakukan perlawanan kepada kakaknya. Erna 

sebagai yang dituakan merasa beban di pundaknya semakin besar menyaksikan sang adik 

hanyut dalam gaya hidup global yang jelas-jelas tidak dapat ia terima dengan akal sehatnya. 

Erna tidak mampu memperbaiki perilaku sang adik yang terbuai fantasi cinta. Erni tidak 

mampu menatap sisi baik nasehat Erna. Ia menganggap Erna tidak lebih sebagai batu 

penghalang perjalanan cintanya. Pada suatu hari kekhawatiran Erna terbukti. Erni dan Hartono 

terlibat hubungan seks di luar nikah. Erna yang memergoki peristiwa itu mau tidak mau harus 

membuka jalan agar aib tersebut tidak tersebar di keluarga bangsawan mereka. Erna akhirnya 

memutuskan agar Erni dan Hartono melakukan tradisi kawin lari atau merari yang berlaku di 

tengah suku Sasak. Perjalanan cinta Erni berakhir di pelaminan, meskipun ia harus 

mengorbankan studinya yang tinggal sejengkal lagi. Orang tua Erna dan Erni yang berlatarkan 

Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu: 
1. Menemukan unsur-unsur pembangun novel 
2. Menyajikan unsur tstruktur teks novel 
3. Memahami kaidah kebahasaan novel 

 
Sumber: www.mpbindo.unram.ac.id 
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feodal totok merasa marah dan kecewa. Mereka merasa kecewa karena beberapa sebab. 

Pertama, terbengkalainya studi Erni, kedua jodoh Erni bukan merupakan orang yang 

diharapkan, dan ketiga perubahan sikap Erni. Beruntung aib Erni dan Hartono tidak pernah 

terbongkar sampai ayah mereka menemui ajalnya. Erna berjanji agar peristiwa itu tetap 

menjadi rahasia mereka bertiga, Erna-Erni-Hartono. Sepeninggal Erni, Erna memusatkan 

perhatiannya pada tugas akhirnya. Berkat usaha kerasnya, Erna berhasil menuntaskan masa 

studinya dengan gemilang. Ia terpilih sebagai lulusan terbaik. Pascawisuda, Erna mendapatkan 

tawaran untuk menjadi asisten dosen di almamaternya. Sayang, harapannya untuk meraih 

jabatan profesor harus ia buang jauh. Sang ayah, Mamik Marhaban yang dikenal sangat keras 

kepala, memutuskan untuk membawa Erna kembali ke kampung halamannya. Erna sadar 

bahwa ia tidak mungkin melawan kehendak sang ayah. Dengan berat hati, gadis itu kembali ke 

kampung halamannya. Namun, kepulangan itu membuahkan polemik. Erna menemukan 

pujaan hatinya, Suparman. Namun, Suparman yang telah mendapat tempat di hati Erna tidak 

lantas mendapatkan hal yang sama di hati calon mertuanya. Ia mendapatkan perlakuan yang 

tidak sepantasnya hanya karena berasal dari kaum kebanyakan. Tekad untuk saling memadu 

cinta, mendorong dua sejoli itu, Erna-Suparman, melakukan merari pula seperti adiknya, Erni. 
 

(Sumber: www.mpbindo.unram.ac.id) 

   Lumbung Ajar 

 

Kalian telah membaca dan mengamati contoh resensi novel Merpati Kembar di Lombok 

karya Nuriadi. Tentu kalian bertanya-tanya, bagaimanakah sistematika penulisan resensi dan 

unsur-unsur resensi tersebut. Setelah kalian melihat dan mengamati, maka hal-hal yang penting 

kalian ketahui adalah sebagai berikut. 

Resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya baik itu 

buku, film, atau karya lain. Tugas penulis resensi adalah memberikan gambaran kepada 

pembaca mengenai suatu karya apakah layak dibaca atau tidak layak. Hal-hal yang dapat 

ditanggapi dari resensi adalah kualitas isi, penampilan, unsur-unsur, bahasa, dan manfaat bagi 

pembaca. 

Unsur-unsur atau sistematika yang terdapat dalam resensi di anataranya sebagai berikut. 

1. Judul resensi 

2. Identitas buku yang diresesnai 

3. Pendahuluan (memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang buku, dan lain-lain) 

4. Inti/isi resensi 

5. Keunggulan buku 

6. Kekurangan buku 

7. Penutup 

 

 

 

 



 

71 

 

    Tugas 1 

 

1. Setelah kalian membaca teks resensi novel Merpati Kembar di Lombok karya Nuriadi, 

lakukanlah analisis isi resensi berdasarkan format tabel berikut. 

No Unsur/Sistematika 

Resensi 

Jawaban Tanggapan Isi Resensi 

1 Judul Resensi   

2 Identitas Resensi   

3 Pendahuluan    

4 Isis Resensi   

5 Keunggulan Buku   

6 Kekurangan Buku   

7 Penutup   

 

   Kegiatan 2 

2. Membandingkan Isi Teks Resensi 

Bacalah dengan seksama dua teks resensi berikut! 

Judul Buku : Negeri 5 Menara 

Pengarang  : Ahmad Fuadi  

Penerbit  : PT. Gramedia Pustaka Utama 

Tahun Terbit : Agustus 2009 

Tebal Buku  : 424 

 

Novel Negeri 5 Menara menceritakan tentang seorang 

pemuda yang bernama Alif yang lahir di pinggir Danau 

Maninjau. Alif merupakan seorang anak desa yang cerdas. Ia 

dan teman baiknya, Randaim mempunyai mimpi dan cita-cita yang sama.Masuk ke SMA dan 

melanjutkan studi di ITB. Selama mereka bersekolah di madrasah, mereka selalu merasa cukup 

menerima ajaran Agama Islam dan ingin menikmati masa remajanya. Alif  mendapatkan nilai 

tertinggi di sekolah yang membuatnya merasa lebih terbuka untuk Ibunya memperbolehkan dia 

masuk di SMA.Namun ibunya tidak memperbolehkan ia bersekolah di SMA. Ibunya berharap 

dia menjadi pemimpin agama yang mampu mengayomi umatnya. Alif pun sakit hati dan 

memutuskan untuk meninggalkan desanya itu dan berguru di sebuah di pondok pesantren di 

daerah Jawa Timur. Pondok ini bernama Pondok Madani. Ia pun berhasil menyelesaikan 

perguruannya di Pondok Madani, walau tanpa temannya yaitu Baso yang harus pulang karena 

nenek yang merupakan satu-satunya keluarga yang ia miliki sakit keras.Setelah lulus dari 

Pondok Madani, Alif merantau ke Amerika. Pada saat itu, Alif mempunyai tugas untuk ke 

London yang membuat beberapa sahibul menara bertemu setelah sekian lama berpisah. 
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Setelah kalian membaca kedua teks resensi di atas, kemukakanlah karakteristik resensi 

berdasarkan isi resensi dengan mengikuti format berikut. 

Judul Buku   : 5 CM 

Pengarang Buku : Donny Dhirgantoro 

Penerbit Buku  : PT. Grasindo 

Tahun Terbit   : 2007 

Tebal Buku   : 381 halaman 

ISBN    : 9797591514 

 

Novel 5 cm ini menceritakan tentang persahabatan 

lima orang remaja yang menjalin persahabatan selama tujuh 

tahun. Mereka adalah Arial, Zafran, Rani, Ian, dan Genta. 

Mereka adalah sahabat yang kompak, mereka selalu pergi 

bersama-sama. Sampai pada akhirnya Genta mengusulkan 

untuk tidak bertemu dan berkomunikasi selama 3 bulan. 

Dalam kurun waktu 3 bulan, mereka ditempa dengan hal-hal 

yang baru. Pada waktu itulah yang membuat hati mereka 

lebih kaya dari pada sebelumnya. Pertemuan setelah 3 bulan yang penuh dengan rasa ke 

rinduan akhirnya terjadi dan dirayakan dengan sebuah petualangan. Mereka berpetualang 

untuk mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu gunung Mahameru. Biarkan keyakinan 

kamu, 5 cm menggantung mengambang didepan kamu. Hanya kaki yang akan berjalan lebih 

jauh dari pada biasanya, tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, mata yang akan 

menatap lebih lama dari biasanya, dan leher yang akan lebih sering melihat keatas. Lapisan 

tekad yang seribukali lebih keras dari pada baja, hati yang akan bekerja keras dari biasanya 

serta mulut yang akan selalu berdoa. Percayalah pada 5 cm di depan kening kamu. 

 
(Sumber: www.sahabatnesia.com) 

 

     Tugas 1 

 

 

Isi Resensi  

Teks 1 Teks 2 Tanggapan/Komentar 
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B. Menyusun Sebuah Resensi Dengan Meperhatikan Hasil 

Perbandingan Beberapa Teks Resensi 

 

 

 

 

   Kegiatan 1 
 

1. Mengidentifikasi identitas buku yang diresesnsi 
Perhatikanlah teks berikut 

GURU DANE (Sebuah Novel Masa Kelam Orang Sasak): 

Perjuangan di Tengah Krisis Panutan 

Penulis  : Salman Faris 

Tahun Terbit : 2011 (Cetakan II) 

Penerbit  : STKIP Hamzanwadi Press 

Ukuran  : 14 x 21 cm  

Tebal  : 458 halaman 

 

Di tengah kegamangan menemukan tokoh yang 

bisa dijadikan anutan, tokoh itu harus dibentuk. Hal itu 

dirasa perlu di tengah keterceraiberaian dan 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan diri. 

Upaya pembentukan tokoh anutan tersebut dapat 

dilakukan dengan melakukan pengkultusan terhadap 

seseorang yang berdasarkan kriteria tertentu bisa untuk 

dikultuskan. Guru Dane yang menyadari kondisi tersebut terjadi pada masyarakat Sasak 

dan tidak menemukan tokoh lain, mencoba mengkultuskan dirinya sebagai orang yang 

ditunjuk sebagai titisan Datu Selaparang. Ia melewati berbagai macam ritual sebagai jalan 

Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu: 
1. Mengidentifikasi identitas buku yang diresensi 
2. Mengungkapkan isi informasi buku yang diresesnsi 

 
Sumber: Faris, 2011 
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untuk mengisi dirinya guna menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sebagai 

titisan yang diamanatkan sebagai penerus ketokohan Datu Selaparang.  

Perjuangan itu tidak sia-sia. Masyarakat kelas bawah mengelu-elukan dan 

mengakui ketokohannya. Di seluruh Lombok, namanya selalu disebut dan diharapkan 

mampu membawa perubahan di tengah masyarakat yang didera dengan berbagai 

kesengsaraan dan kemiskinan yang berlarut-larut. Kesengsaraan yang diakibatkan oleh 

penjajahan orang luar (Bali dan Belanda) dan orang dalam suku Sasak sendiri, yaitu 

oknum-oknum bangsawan Sasak yang rela memeras dan menjual sukunya demi 

kebahagiaan dan kepuasan pribadi.  

Tidak hanya orang Sasak, ketokohan Guru Dane yang sudah terbentuk juga mampu 

meyakinkan orang-orang Bali yang sudah mendiami penjuru Lombok. Guru Dane 

mencoba menghapus dendam masyarakat Sasak terhadap Bali yang notabene pernah 

melakukan penguasaan terhadap Lombok. Guru Dane menegaskan bahwa sudah bukan 

zamannya lagi melakukan dendam terhadap orang Bali karena orang Bali yang menetap 

di Lombok sudah menjadi orang Lombok. Semua dendam masa lalu itu harus dikubur 

dalam-dalam karena yang dihadapi di depan adalah penjajahan Belanda. Bali, Sasak, atau 

benda apapun berada pada posisi netral, tidak ada unsur jahat atau baik di dalamnya. 

Unsur baik atau buruk tersebut ada pada manusianya. 

(Sumber: Badrin, 2013) 

 

     Tugas 1 

 

1. Bacalah kembali contoh teks resensi di atas dengan baik! 

2. Secara berkelompok, identifikasilah resensi tersebut berdasarkan aspek-aspek berikut! 

a. Identitas Buku 

b. Ringkasan Isi Buku 

c. Keunggulan Buku 

d. Kelemahan Buku 

e. Rekomendasi 

3. Selain aspek-aspek tersebut, adakah aspek lain yang dibahasa dalam resensi tersebut? 

Jelaskan! 

 

      Kegiatan 2 

1. Mengungkapkan Isi Informasi Novel Yang Diresensi 

Perhatikanlah contoh resensi berikut! 

Tidak hanya orang Sasak, ketokohan Guru Dane yang sudah terbentuk juga mampu 

meyakinkan orang-orang Bali yang sudah mendiami penjuru Lombok. Guru Dane mencoba 

menghapus dendam masyarakat Sasak terhadap Bali yang notabene pernah melakukan 
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penguasaan terhadap Lombok. Guru Dane menegaskan bahwa sudah bukan zamannya lagi 

melakukan dendam terhadap orang Bali karena orang Bali yang menetap di Lombok sudah 

menjadi orang Lombok. Semua dendam masa lalu itu harus dikubur dalam-dalam karena 

yang dihadapi di depan adalah penjajahan Belanda. Bali, Sasak, atau benda apapun berada 

pada posisi netral, tidak ada unsur jahat atau baik di dalamnya. Unsur baik atau buruk 

tersebut ada pada manusianya.   

 Bacaan di atas juga bisa dikategorikan resesni. Melalui resensi tersebut, dapat kita 

peroleh informasi ataupun gambaran cerita dalam novel tersebut.  

Perhatikanlah contoh kutipan resensi berikut ! 

Perahu kertas merupakan sebuah novel karya Dewi Lestari. Novel ini merupakan 

karya penulis yang ke-6. Novel ini bertemakan persahabatan dan percintaan kehidupan 

seorang remaja modern. Novel Perahu Kertas menceritakan tentang seorang remaja yang 

bernama Keenan yang baru saja lulus dari SMA di Amsterdam dan terpaksa pulang ke 

Indonesia untuk kuliah di Bandung. 

 

Teks tersebut menyajikan tentang paragraf pembuka dalam resensi. Paragraf pembuka 

memberikan informasi secara menyeluurh terkait tema yang digambarkan dalam novel 

tersebut.  Sehingga secara garis besar, pembaca sudah memiliki gambaran tentang novel 

tersebut.  

   Tugas 1 

 

1. Perhatikanlah resensi berikut! 

Judul Buku  : Ayat-Ayat Cinta  

Pengarang Buku : Habiburrahman El Shizary 

Penerbit Buku : Republika 

Tahun Penerbitan  : 2004 

Tebal   : 420 halaman 

 

Novel ayat-ayat cinta ini menceritakan kisah seorang 

anak muda dari Indonesia yang bernama Fahri Abdullah 

Sidiq. Setelah selesai dari Aliyah, Fahri melanjutkan 

studinya di Cairo Mesir di Universitas Al-Azhar. Di Cairo 

Fahri mempunyai teman satu kost yaitu Misbah, Syaiful, 

Rudi, dan Hamdi. Fahri mendapat gambar gembira dari 

salah seorang temannya. Kalau dia lulus dan telah bisa 

membuat sebuah tesis. Mengetahui hal itu, Fahri 

mengadakan syukuran atas kelulusannya dengan 

mengadakan acara makan-makan bersama. Ketika sedang asik makan, ia mendengar suara 

tangisan dari luar apartemennya yang ternyata si Bahdur sedang menyeret putrinya Noura ke 

jalan. Fahri sangat tidak suka melihat wanita menangis. Ia meminta bantuan kepada Marya, 

namun Marya tidak mau karena takut berurusan dengan Bahdur. Karena Fahri terus 

memohon, akhirnya Marya menolong Marya. Dengan bantuan Faghri dan Syaikh Ahmad 

akhirnya Noura berhasil menemukan orang tua kandungnya. Ternyata dulunya Noura sempat 

 
Sumber: www.sahabatnesia.com 
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tertukar dengan seorang bayi. Namun Noura menyimpan rasa simpati kepada Fahri. Sampai 

pada akhirnya Fahri menikahi Aisyah seorang gadis Turki yang pernah ia tolong. Aisyah 

dapat menikah dengan Fahri berkat bantuan dari pamannya Eabal Hokan Erbakan. Kabar 

pernikahan itu pun terdengar oleh Marya. Mendengar hal itu Marya patah hati dan kemudian 

jatuh sakit. Lalu Allah memberi cobaan kepada Fahri yang sedang berbahagia dengan 

Istrinya Aisyah. Fahri ditangkap oleh polisi karena di fitnah telah menghamili Noura. Namun 

Fahri tidak mengakuinya karena ia tidak pernah melakukan hal itu. Sampai pengadilan Noura 

membuat kesaksian palsu. Hari demi hari yang dilalui oleh Fahri di dalam penjara ia jalani 

dengan terus menerus beribadah kepada Allah dan menjalaninya dengan ketabahan dan 

ketaqwaan. Dengan kesabaran yang dimiliki oleh Fahri pada sidang penentuan Allah 

membantunya dengan sembuhnya Marya dari komanya. Karena Marya lah saksi kunci dalam 

kasus itu. Kesaksian yang diberikan oleh Marya membuahkan hasil. Akhirnya Fahri berhasil 

keluar dari penjara. Tapi setelah Fahri bebas, Allah berkehendak lain. Marya meninggal 

dunia menghadap Allah SWT. 
    (Sumber: www.sahabatnesia.com) 

Berdasarkan resensi tersebut, informasi manakah yang sesuai dengan yang tersaji di 

dalam tabel berikut! 

No Bagian Sistematika Resensi Deskripsi Kutipan Resensi 

1 Pernyataan pembuka resensi  

2 Keunggulan karya   

3 Kelemahan karya  

4 Tinjauan bahasa (efektif atau berbelit-belit)  

 

C. Menganalisis Kebahasaan Resensi dalam Novel 

 

 

 

  Kegiatan 1  

1. Menganalisis kebahsaan dalam teks 

Perhatikanlah kutipan dalam kutipan resensi berikut! 

Novel surat kecil untuk Tuhan menceritakan tentang perjuangan seorang gadis remaja dalam 

melawan penyakit kanker yang sangat ganas, yaitu Rabdomiosarkoma (Kanker Jaringan 

Lunak). 
 

Kata bergaris bawah dalam cuplikan resensi di atas merupakan istilah asing. seharusnya 

penulisan istilah asing menyesuaikan dengan kaidah kebahasaan di Indonesia. Penulisan istilah 

asing sesuai dengan kaidah, maka kata bergaris bawah tersebut ditulis miring, sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia. 

 

   Lumbung Ajar 

Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu: 
1. Menganalisis kebahsaan dalam teks 
2. Menyimpulkan teks resensi berdasarkan kebahasaan 
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 Kalian telah membaca dan mengamati teks resensi. Teks resensi memiliki kaidah-

kaidah kebahasaan seperti berikut. 

1. Penggunaan konjungsi penerang, seperti bahwa, yakni, yaitu. 

2. Penggunaan  konjungsi temporal: sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. 

3. Penggunaan konjungsi penyebaban : karena, sebab. 

4. Penggunaan pernyataan-pernyataan saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal 

ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya.  

 

 

 

Bagan 1. Kaidah Kebahasaan Teks Resensi 

 

 

 

 

  

Kaidah Kebahasaan Teks 

Resensi 

Konjongsi 

Penerangan 

Konjungsi 

Temporal 

Pernyataan Saran Konjungsi 

Penyebaban 

Bahwa, 

Yakni, Yaitu 

Sejak, 

Kemudian, 

Akhirnya 

Harus, 

Hendaknya, 

Jangan 

Sebab, 

Karena 
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     Tugas 1 

 

1. Perhatikan dan bacalah teks resensi berikut ini! 

Judul buku  : Merpati Kembar di Lombok 

Penulis  : Nuriadi 

Penerbit   : Arga Puji Press Lombok 

Kota Penerbit  : Lombok Barat 

Tahun Terbit  : 2010  

Jumlah Halaman : 270 halaman 

 

Merpati Kembar di Lombok merupakan novel yang 

ditulis oleh penulis sebagai sebuah novel kritik sosial 

atas satu adat tradisi yang sampai kini masih berlaku di 

Lombok, suku Sasak. Selain itu, novel ini mengkritisi 

perbedaan status sosial yang sangat mencolok. 

Pertentangan itu ditampilkan melalui perjalanan hidup 

sepasang saudara kembar asal suku Sasak yang tinggal 

jauh di negeri rantau. Erna dan Erni mengembara ke 

Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas ternama di kota itu. 

Selama menempuh masa pendidikan, mereka tinggal di sebuah kamar kos. Meskipun kembar, 

Erna dan Erni memiliki karakter yang berbeda. Erna memiliki tabiat serius, mampu 

konsentrasi tinggi, santun, dan teguh pendirian. Erni memiliki sifat periang, santun, teguh 

pendirian, tetapi tidak mampu berkonsentrasi terutama terhadap studi, dan senang berfoya-

foya. Kehidupan di sebuah kota besar seperti Yogyakarta rupanya telah mengubah 

kepribadian Erni. Di kota itu Erni bertemu dengan Hartono yang menjelma sebagai seorang 

pangeran romantis yang sanggup melambungkan sang putri kea lam fantasi. Gaya hidup kota 

besar dan pertemuan dengan Hartono menyebabkan Erni mengalami krisis identitas. 

Kesantunan tiada lagi hinggap dalam perilaku sehari-hari, bahkan ia berani melakukan 

perlawanan kepada kakaknya. Erna sebagai yang dituakan merasa beban di pundaknya 

semakin besar menyaksikan sang adik hanyut dalam gaya hidup global yang jelas-jelas tidak 

dapat ia terima dengan akal sehatnya. Erna tidak mampu memperbaiki perilaku sang adik 

yang terbuai fantasi cinta. Erni tidak mampu menatap sisi baik nasehat Erna. Ia menganggap 

Erna tidak lebih sebagai batu penghalang perjalanan cintanya. Pada suatu hari kekhawatiran 

Erna terbukti. Erni dan Hartono terlibat hubungan seks di luar nikah. Erna yang memergoki 

peristiwa itu mau tidak mau harus membuka jalan agar aib tersebut tidak tersebar di keluarga 

bangsawan mereka. Erna akhirnya memutuskan agar Erni dan Hartono melakukan tradisi 

kawin lari atau merari yang berlaku di tengah suku Sasak. Perjalanan cinta Erni berakhir di 

pelaminan, meskipun ia harus mengorbankan studinya yang tinggal sejengkal lagi. Orang tua 

Erna dan Erni yang berlatarkan feodal totok merasa marah dan kecewa. Mereka merasa 

kecewa karena beberapa sebab. Pertama, terbengkalainya studi Erni, kedua jodoh Erni bukan 

merupakan orang yang diharapkan, dan ketiga perubahan sikap Erni. Beruntung aib Erni dan 

Hartono tidak pernah terbongkar sampai ayah mereka menemui ajalnya. Erna berjanji agar 

peristiwa itu tetap menjadi rahasia mereka bertiga, Erna-Erni-Hartono. Sepeninggal Erni, 

Erna memusatkan perhatiannya pada tugas akhirnya. Berkat usaha kerasnya, Erna berhasil 

menuntaskan masa studinya dengan gemilang. Ia terpilih sebagai lulusan terbaik. 

Pascawisuda, Erna mendapatkan tawaran untuk menjadi asisten dosen di almamaternya. 

 
Sumber: www.mpbindo.unram.ac.id 
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Sayang, harapannya untuk meraih jabatan profesor harus ia buang jauh. Sang ayah, Mamik 

Marhaban yang dikenal sangat keras kepala, memutuskan untuk membawa Erna kembali ke 

kampung halamannya. Erna sadar bahwa ia tidak mungkin melawan kehendak sang ayah. 

Dengan berat hati, gadis itu kembali ke kampung halamannya. Namun, kepulangan itu 

membuahkan polemik. Erna menemukan pujaan hatinya, Suparman. Namun, Suparman yang 

telah mendapat tempat di hati Erna tidak lantas mendapatkan hal yang sama di hati calon 

mertuanya. Ia mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya hanya karena berasal dari 

kaum kebanyakan. Tekad untuk saling memadu cinta, mendorong dua sejoli itu, Erna-

Suparman, melakukan merari pula seperti adiknya, Erni. 

 
   (Sumber: www.www.mpbindo.unram.ac.id) 

2. Tulislah itilah-istilah bahasa Sasak dalam teks resensi tersebut! 

No Istilah Bahasa Sasak Makna Istilah Bahasa Sasak 

1 Merariq  Melarikan (pernikahan) 

2   

3   

dst   

 

3. Tulislah istilah-istilah asing (baik berasal dari daerah ataupun dari luar bahasa Indonesia) 

dan penulisan yang salah kalian koreksi menjadi penulisan yang benar sesuai kaidah 

bahasa Indonesia. Kerjakan sesuai tabel berikut! 

N

o 

Penulisan Dalam Teks Resensi Penulisan Berdasarkan Kaidah 

Bahasa Indonesia 

1 Merariq  Merariq 

2 .............................................................

.. 

................................................................

.. 

3 .............................................................

.. 

................................................................

.. 

dst .............................................................

.. 

................................................................

.. 

 

    Kegiatan 2 

2. Menyimpulkan dua teks resensi berdasarkan  

Perhatikan dan bacalah kedua teks resensi berikut! 

Teks Resensi 1 

 

Judul buku  : Pusaka yang Berbisa 

Penulis  : Nuriadi 

Penerbit   : Ruas Media 

Kota Penerbit  : Yogyakarta 

Tahun Terbit : 2017 

Jumlah Halaman : 238 halaman 

 

Guru Gumiwang, orang yang tahu banyak tentang silsilah leluhur dan 

kebangsawanan, kini telah meninggal. Dia tewas ditebas oleh para perampok ketika pulang 

sendirian di tengah malam buat, setelah bertemu dengan lalu Winengan. Baginya, keluarga 
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besar Lalu Winengan dan Lalu Marhaban, yang lebih dikenal dengan Mamiq Marhaban, 

adalah bangsawan tulen seantero desa Sangkhil, bahkan sekecamatan Puji. Bahkan karena 

hasil beli atau ngaku-ngaku. Mereka bangsawan yang mewarisi kharisma kebangsawanan 

para raja Gunung Puji. Dan itu terbukti dengan masih terwarisinya keris pusaka, keris 

Cakre Wire Tame.  

Teks Resensi 2 

Judul buku  : Merpati Kembar di Lombok 

Penulis  : Nuriadi 

Penerbit   :Arga Puji Press Lombok 

Kota Penerbit  : Lombok Barat 

Tahun Terbit : 2010  

Jumlah Halaman : 270 halaman 

 

Merpati Kembar di Lombok merupakan novel 

yang ditulis oleh penulis sebagai sebuah novel kritik 

sosial atas satu adat tradisi yang sampai kini masih 

berlaku di Lombok, suku Sasak. Selain itu, novel ini 

mengkritisi perbedaan status sosial yang sangat 

mencolok. Pertentangan itu ditampilkan melalui 

perjalanan hidup sepasang saudara kembar asal suku 

Sasak yang tinggal jauh di negeri rantau. Erna dan 

Erni mengembara ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikannya di salah satu 

universitas ternama di kota itu. Selama menempuh masa pendidikan, mereka tinggal di 

sebuah kamar kos. Meskipun kembar, Erna dan Erni memiliki karakter yang berbeda. Erna 

memiliki tabiat serius, mampu konsentrasi tinggi, santun, dan teguh pendirian. Erni 

memiliki sifat periang, santun, teguh pendirian, tetapi tidak mampu berkonsentrasi 

terutama terhadap studi, dan senang berfoya-foya. Kehidupan di sebuah kota besar seperti 

Yogyakarta rupanya telah mengubah kepribadian Erni. Di kota itu Erni bertemu dengan 

Hartono yang menjelma sebagai seorang pangeran romantis yang sanggup melambungkan 

sang putri kea lam fantasi. Gaya hidup kota besar dan pertemuan dengan Hartono 

menyebabkan Erni mengalami krisis identitas. Kesantunan tiada lagi hinggap dalam 

perilaku sehari-hari, bahkan ia berani melakukan perlawanan kepada kakaknya. Erna 

sebagai yang dituakan merasa beban di pundaknya semakin besar menyaksikan sang adik 

hanyut dalam gaya hidup global yang jelas-jelas tidak dapat ia terima dengan akal sehatnya. 

Erna tidak mampu memperbaiki perilaku sang adik yang terbuai fantasi cinta. Erni tidak 

mampu menatap sisi baik nasehat Erna. Ia menganggap Erna tidak lebih sebagai batu 

penghalang perjalanan cintanya. Pada suatu hari kekhawatiran Erna terbukti. Erni dan 

Hartono terlibat hubungan seks di luar nikah. Erna yang memergoki peristiwa itu mau tidak 

mau harus membuka jalan agar aib tersebut tidak tersebar di keluarga bangsawan mereka. 

Erna akhirnya memutuskan agar Erni dan Hartono melakukan tradisi kawin lari atau merari 

yang berlaku di tengah suku Sasak. Perjalanan cinta Erni berakhir di pelaminan, meskipun 

ia harus mengorbankan studinya yang tinggal sejengkal lagi. Orang tua Erna dan Erni yang 

berlatarkan feodal totok merasa marah dan kecewa. Mereka merasa kecewa karena 

beberapa sebab. Pertama, terbengkalainya studi Erni, kedua jodoh Erni bukan merupakan 

orang yang diharapkan, dan ketiga perubahan sikap Erni. Beruntung aib Erni dan Hartono 

tidak pernah terbongkar sampai ayah mereka menemui ajalnya. Erna berjanji agar peristiwa 

itu tetap menjadi rahasia mereka bertiga, Erna-Erni-Hartono. Sepeninggal Erni, Erna 

memusatkan perhatiannya pada tugas akhirnya. Berkat usaha kerasnya, Erna berhasil 

 
Sumber: www.mpbindo.unram.ac.id 
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menuntaskan masa studinya dengan gemilang. Ia terpilih sebagai lulusan terbaik. 

Pascawisuda, Erna mendapatkan tawaran untuk menjadi asisten dosen di almamaternya. 

Sayang, harapannya untuk meraih jabatan profesor harus ia buang jauh. Sang ayah, Mamik 

Marhaban yang dikenal sangat keras kepala, memutuskan untuk membawa Erna kembali 

ke kampung halamannya. Erna sadar bahwa ia tidak mungkin melawan kehendak sang 

ayah. Dengan berat hati, gadis itu kembali ke kampung halamannya. Namun, kepulangan 

itu membuahkan polemik. Erna menemukan pujaan hatinya, Suparman. Namun, Suparman 

yang telah mendapat tempat di hati Erna tidak lantas mendapatkan hal yang sama di hati 

calon mertuanya. Ia mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya hanya karena berasal 

dari kaum kebanyakan. Tekad untuk saling memadu cinta, mendorong dua sejoli itu, Erna-

Suparman, melakukan merari pula seperti adiknya, Erni.        

(Sumber: www. www.mpbindo.unram.ac.id) 

Dalam menyimmpulkan sebuah resensi perlu penguasaan atau teknik tertentu, 

misalnya menguasai isi buku, memiliki daya analisis, dan menguasai teori tentang buku 

yang diresensi. Pada tugas selanjutnya kalian akan menyimpulkan teks resensi berdasarkan 

unsur kebahasaannya, misal penggunaan kalimat dan penggunaan jenis kata.  
 

     Tugas 1 

 

Bacalah kedua teks resensi novel Merpati Kembar di Lombok  dan Pusaka yang Berbisa  

karya Nuriadi! Analisislah perbedaan kedua teks resensi tersebut berdasarkan kaidah 

kebahasaannya, berikut format tabelnya. 

Teks Kaidah Kebahasaan 

Penggunaan Kalimat Penggunaan Jenis Kata 

Teks 1   

Teks 2   

 

D. Mengonstruksi Sebuah Resensi Dari Novel  

 

 

  Kegiatan 1 

1. Mendiskusikan hal-hal menarik dari novel 

Bacalah dan perhatikan teks resensi berikut. 

Judul buku  : Pusaka yang Berbisa 

Penulis   : Nuriadi 

Penerbit   : Ruas Media 

Kota Penerbit   : Yogyakarta 

Tahun Terbit  : 2017 

Jumlah Halaman : 238 halaman 

Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu: 
1. Mendiskusikan hal-hal menarik dalam  novel 
2. Menulis resensi dari novel 
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Guru Gumiwang, orang yang tahu banyak tentang silsilah leluhur dan kebangsawanan, 

kini telah meninggal. Dia tewas ditebas oleh para perampok ketika pulang sendirian di tengah 

malam buat, setelah bertemu dengan lalu Winengan. Baginya, keluarga besar Lalu Winengan 

dan Lalu Marhaban, yang lebih dikenal dengan Mamiq Marhaban, adalah bangsawan tulen 

seantero desa Sangkhil, bahkan sekecamatan Puji. Bahkan karena hasil beli atau ngaku-ngaku. 

Mereka bangsawan yang mewarisi kharisma kebangsawanan para raja Gunung Puji. Dan itu 

terbukti dengan masih terwarisinya keris pusaka, keris Cakre Wire Tame.  

Teks resensi di atas sangat singkat. Dengan melihat teks resensi di atas, dapat kita kita 

simpulkan bahwa untuk sampai pada tahap pengevaluasian, terlebih dahulu kita harus mampu 

menganalisis novel dengan baik. Pemahaman tentang unsur-unsur novel yang telah kita pahami 

sebelumnya harus menjadi dasar di dalam mengevaluasi novel itu sehingga benar-benar 

objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun struktur penyajian novel adalah sebagai 

berikut. Adapun struktur penyajian resensi novel adalah  sebagai berikut. 

1. Identitas novel, yang meliputi judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal novel 

2. Menyajikan ikhtisar atau hal-hal menarik dari novel 

3. Memberikan penilaian, yang meliputi kelebihan dan kelemahnnya. Penilaian tersebut 

sebaiknya meliputi unsur-unsur novel secara lengkap, yakni tema, alur, penokohan, latar, 

gaya bahasa, amanat, dan kepengarangan. 

4. Menyimpulkan resensi yang disajikan. 

 

Tugas 1 

 

1. Secara berkelompok, catatlah hal-hal menarik dari novel Pusaka yang Berbisa karya 

Nuriadi! Uraikanlah unsur-unsur pembangun novel tersebut. 

a. Tema  :................................................................................................................. 

b. Alur  :................................................................................................................. 

c. Penokohan :................................................................................................................. 

d. Latar  :................................................................................................................. 

e. Gaya bercerita :................................................................................................................. 

2. Laporkan hasilnya dalam diskusi kelas! 

 

Kegiatan 2 

2. Menulis Resensi Dari Novel 

 Cermati teks resensi berikut. 

 

Judul buku  : Pusaka yang Berbisa 

Penulis   : Nuriadi 

Penerbit   : Ruas Media 
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Kota Penerbit   : Yogyakarta 

Tahun Terbit  : 2017 

Jumlah Halaman : 238 halaman 

 

Guru Gumiwang, orang yang tahu banyak tentang 

silsilah leluhur dan kebangsawanan, kini telah meninggal. Dia 

tewas ditebas oleh para perampok ketik  a pulang sendirian di 

tengah malam buat, setelah bertemu dengan lalu Winengan. 

Baginya, keluarga besar Lalu Winengan dan Lalu Marhaban, 

yang lebih dikenal dengan Mamiq Marhaban, adalah 

bangsawan tulen seantero desa Sangkhil, bahkan sekecamatan 

Puji. Bahkan karena hasil beli atau ngaku-ngaku. Mereka 

bangsawan yang mewarisi kharisma kebangsawanan para raja 

Gunung Puji. Dan itu terbukti dengan masih terwarisinya keris 

pusaka, keris Cakre Wire Tame.  

Teks resensi di atas belum sepenuhnya menggambarkan 

cerita dalam novel Pusaka yang Berbisa karya Nuriadi. Kalian 

telah mempelajari struktur teks resensi dan unsur-unsur pembangun novel. Gunakan 

pengetahuan kalian untuk membuat resensi tersebut menjadi lebih baik dan lengkap.  

 

    Lumbung Ajar 

 

 

Untuk melakukan kegiatan menulis resensi, diperlukan beberapa persyaratan. Berikut 

persyaratan. 

1. Penulis harus memiliki pengetahuan di bidangnya. Artinya, jika seorang penulis akan 

meresensi sebuah novel, maka ia harus memiliki penegtahuan tentang teori novel dan 

perkembangannya.  

2. Penulis harus memiliki kemampuan menganalisis. Sebuah karya sastra terdiri dari unsur 

intrinsik dan ekstrinsik. Seorang penulis harus mampu menggali unsur-unsur tersebut. 

3. Seorang penulis juga dituntut memiliki pengetahuan dalam acuan yang sebanding. 

Artinya, penulis akan membandingkan sebuah karya lain yang sejenis. Dengan demikian, 

ia akan mampu menenmukan kelemahan dan keunggulan sebuah karya sastra.  

 

     Tugas 1 

 

1. Bacalah novel Pusaka yang berbisa karya Nuriadi! 

2. Gunakanlah pemahaman kalian mengenai unsur-unsur pembangun novel untuk 

menganalaisis novel Pusaka yang berbisa karya Nuriadi. Setelah kalian menganalisis, 

maka buatlah resensi novel tersebut berdasarkan unsur-unsur pembangun novel yang telah 

kalian lakukan. 

3. Kumpulkan tugas resensi kalian.  

 
Sumber: Nuriadi, 2010 
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REFLEKSI 

 Adakah materi dalam bab 4 ini yang kurang Kalian mengerti? Jika ada di anatara 

kalian yang belum mengerti, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Karena hanya dengan 

belajar sungguh-sungguh, sebuah cita-cita dapat diraih dengan cepat. Buatlah sebuah revolusi 

dalam diri kalian mengenai cara belajar yang benar. Gugatlah diri kalian, mengapa kita sellau 

malas dalam belajar. Sekarang, lakukan identifikasi terhadap diri sendiri tentang kemampuan 

kalian mempelajari bab ini dengan mengisi tabel sebagai berikut! 

No Pernyataan Ya Tidak Alasan 

1 Memahami pengertian, jenis, dan 

struktur resensi/ulasan dalam novel 

   

2 Memahami tahapan menyusun 

ulasan/resensi dengan 

memperhatikan struktur teks ulasan 

yang disajikan 

   

3 Memahami struktur dan kaidah teks 

cerita pendek 

   

4 Memahami tanggapan teman dalam 

menyampaiakan ulasan/resensi 

novel  
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  RANGKUMAN 

1. Resensi adalah tulisan yang isinya menimbang atau menilai sebuah karya 

yang dikarang atau dicipta orang lain. Pendapat tersebut sangat sesuai 

karena teks ulasan adalah kegiatan menilai sebuah karya yang dikarang 

orang lain. Karya yang dinilai dalam tulisan resensi meliputi buku, film, 

novel, cerpen, dan semacamnya. 

2. Tujuan menulis teks ulasan/resensi yaitu informasi yang disampaikan 

harus jelas, mampu mengajak pembaca untuk berpikir kritis terhadap hasil 

resensi, hasil resensi harus bersifat persuasif, dan memiliki sikap kreatif 

dalam meresensi buku. Dalam hal ini, seorang penulis resensi perlu 

menguasai isi buku atau karya sastra yang diresensinya sehingga dapat 

disampaikan apakah buku tersebut layak atau tidak untuk dinikmati. Oleh 

sebab itu, keunggulan dan kelemahan buku perlu disampaikan secara 

jujur. 

3. Unsur-unsur atau sistematika yang terdapat dalam resensi di anataranya 

sebagai berikut. 

a. Judul resensi 

b. Identitas buku yang diresesnai 

c. Pendahuluan (memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang buku, 

dan lain-lain) 

d. Inti/isi resensi 

e. Keunggulan buku 

f. Kekurangan buku 

g. Penutup 
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     UJI KOMPETENSI 

 

1. Bacalah penggalan resensi berikut! 

Tradisi kawin lari lebih merupakan legalisasi atas pembangkangan seseorang 

terhadap penentu keputusan (orang tua). Tradisi ini cenderung mengundang reaksi 

negatif dari berbagai pihak. Orang tua akan merasa sakit hati karena pembangkangan 

anaknya, belum lagi paksaan harus menerima kehadiran calon menantu yang belum 

tentu memenuhi kriteria yang diinginkan. Lebih buruk lagi, jika terjadi pertempuran 

antarsuku hanya karena penolakan keluarga salah satu pihak calon pengantin, seperti 

yang digambarkan dalam novel Merpati Kembar di Lombok . 

Masalah yang disoroti dalam penggalan resensi novel tersebut adalah.... 

a. Cara Nuriadi bercerita tradsisi kawinlari pandangan sebagai seorang pengarang 

b. Gambaran tentang tradisi kawin lari 

c. Ketidaksetujuan seorang pengarang tentang tradisi kawin lari 

d. Cara Nuriadi bercerita dalam novel 

e. Pemaparan keturunan tokoh 

 

2. Berikut contoh pernyataan pembuka resensi novel yang menarik... 

a. Novel ini menceritakan tentang sepuluh anak Belitung yang tergabung dalam Laskar 

Pelangi. Mereka adalah Ikal, Mahar, Lintang, Harun, Syahdan, A Kiong, Borek, 

Trapani, Kucai, dan satu-satunya perempuan yaitu Sahara 

b. Sang Pemimpi merupakan sebuah novel buah karya dari penulis Andrea Hirata. 

Novel Sang Pemimpi sangat kental dengan nuansa semangat juang untuk menggapai 

cita-cita. Perjuangan yang tidak pernah padam untuk sebuah impian berada di Kota 

Sorbonne, Prancis. 

c. Perahu kertas merupakan sebuah novel karya Dewi Lestari. Novel ini merupakan 

karya penulis yang ke-6. Novel ini bertemakan persahabatan dan percintaan 

kehidupan seorang remaja modern. 

d. Novel surat kecil untuk Tuhan menceritakan tentang perjuangan seorang gadis 

remaja dalam melawan penyakit kanker yang sangat ganas, yaitu Rabdomiosarkoma 

(Kanker Jaringan Lunak). 

e. Novel Negeri 5 Menara menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Alif 

yang lahir di pinggir Danau Maninjau. Alif merupakan seorang anak desa yang 

cerdas. Ia dan teman baiknya, Randaim mempunyai mimpi dan cita-cita yang sama. 

 

3. Bagian resensi yang berupa identitas buku terdapat pada bagian .... 

a. Bujukan buku agar buku laku di pasaran 

b. Resensi ditujukan kepada calon pembaca atau pembaca 

c. Kekurangan karya tulis 

d. Kelebihan karya tulis 

e. Penerbit 

 

4. Novel Negeri 5 Menara ini mampu mengubah pola pikir kita tentang kehidupan pondok 

yang hanya belajar agama saja. Karena dalam novel ini selain belajar agama, ternyata 

di pondok juga mempelajari ilmu lainnya seperti bahasa Inggris, Arab, dan kesenian. 

Pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan pernah meremehkan sebuah impian. 
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Karena Allah Maha mendengar doa dari umat-Nya. Keunggulan lainnya dalam novel 

ini adalah pemabaca tidak akan mudah bosan ketika membaca novel ini. Karena alur 

yang digunakan dalam novel ini menggunakan alur campuran. 

Penulis kurang memperlihatkan dinamika dalam cerita. Klimaks cerita kurang 

menonjol sehingga para mebacanya merasa dinamika cerita agak sedikit datar. Setelah 

selesai membaca novel ini, pembaca merasa cerita belum selesai, Hal ini mungkin 

disebabkan karena penulis mendasarkan ceritanya pada kisah nyata dan tidak ingin 

melebih-lebihkannya. 

Penggalan resensi tersebut merupakan bagian dari unsur yang mana dari sebuah resensi 

novel .... 

a. Identitas buku 

b. Kekurangan dan kelebihan  

c. Pembuka resensi 

d. Penutup resensi 

e. Tubuh atau isi 

 

5. Ia pun berhasil menyelesaikan perguruannya di Pondok Madani, walau tanpa 

temannya yaitu Baso yang harus pulang karena nenek yang merupakan satu-satunya 

keluarga yang ia miliki sakit keras. 

Setelah lulus dari Pondok Madani, Alif merantau ke Amerika. Pada saat itu, Alif 

mempunyai tugas untuk ke London yang membuat beberapa sahibul menara bertemu 

setelah sekian lama berpisah. 

Penggalan resensi tersebut merupakan bagian dari unsur yang mana dari sebuah resensi 

novel...... 

a. Identitas Buku 

b. Kekurangan dan Kelebihan  

c. Pembuka Resensi 

d. Penutup Resensi 

e. Tubuh Atau Isi 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar 

1. Uraikan unsur-unsur ulasan / resensi berikut dan berikan uraian contohnya! 

a. Identitas 

b. Kelebihan 

c. Kekurangan 

2. Uraikanlah Unsur-unsur yang dapat dijadikan pertimbangan menulis teks 

ulasan/resensi pada sinopsis novel berikut! 

 

Di tengah kegamangan menemukan tokoh yang bisa dijadikan anutan, tokoh itu 

harus dibentuk. Hal itu dirasa perlu di tengah keterceraiberaian dan ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap kemampuan diri. Upaya pembentukan tokoh anutan tersebut dapat 

dilakukan dengan melakukan pengkultusan terhadap seseorang yang berdasarkan 

kriteria tertentu bisa untuk dikultuskan. Guru Dane yang menyadari kondisi tersebut 

terjadi pada masyarakat Sasak dan tidak menemukan tokoh lain, mencoba 

mengkultuskan dirinya sebagai orang yang ditunjuk sebagai titisan Datu Selaparang. Ia 

melewati berbagai macam ritual sebagai jalan untuk mengisi dirinya guna menguatkan 
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kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sebagai titisan yang diamanatkan sebagai 

penerus ketokohan Datu Selaparang.  

Perjuangan itu tidak sia-sia. Masyarakat kelas bawah mengelu-elukan dan 

mengakui ketokohannya. Di seluruh Lombok, namanya selalu disebut dan diharapkan 

mampu membawa perubahan di tengah masyarakat yang didera dengan berbagai 

kesengsaraan dan kemiskinan yang berlarut-larut. Kesengsaraan yang diakibatkan oleh 

penjajahan orang luar (Bali dan Belanda) dan orang dalam suku Sasak sendiri, yaitu 

oknum-oknum bangsawan Sasak yang rela memeras dan menjual sukunya demi 

kebahagiaan dan kepuasan pribadi.  

Tidak hanya orang Sasak, ketokohan Guru Dane yang sudah terbentuk juga 

mampu meyakinkan orang-orang Bali yang sudah mendiami penjuru Lombok. Guru 

Dane mencoba menghapus dendam masyarakat Sasak terhadap Bali yang notabene 

pernah melakukan penguasaan terhadap Lombok. Guru Dane menegaskan bahwa sudah 

bukan zamannya lagi melakukan dendam terhadap orang Bali karena orang Bali yang 

menetap di Lombok sudah menjadi orang Lombok. Semua dendam masa lalu itu harus 

dikubur dalam-dalam karena yang dihadapi di depan adalah penjajahan Belanda. Bali, 

Sasak, atau benda apapun berada pada posisi netral, tidak ada unsur jahat atau baik di 

dalamnya. Unsur baik atau buruk tersebut ada pada manusianya.  Di sisi lain, pengakuan 

ketokohan Guru Dane oleh masyarakat bawah menimbulkan kecemburuan di golongan 

atas, bangsawan-bangsawan Sasak. Pengaruh yang selama ini memayungi mereka, 

terasa terkurangi oleh ketokohan Guru Dane yang secara bersamaan menanamkan 

kesadaran tentang adanya kesamaan derajat antarsesama. Mereka pun menganggap 

Guru Dane sebagai ancaman. Bumerang inilah yang menjadikan Guru Dane harus 

menghadapi dua sisi. Di satu sisi ia harus menghadapi penjajahan Belanda dan di sisi 

lain harus menghadapi ketersinggungan bangsawan Sasak.   

Prilaku para bangsawan Sasak yang pada masa penguasaan Bali lebih memilih 

menghianati dan memeras masyarakatnya sendiri. Hal itu dilakukan dengan cara 

berpihak kepada penguasa Bali hanya karena diming-imingi harta dan kekuasaan yang 

secara tidak sadar sebenarnya merupakan setitik dari hak mereka sendiri. Perasaan 

jengkel Guru Dane semakin manjadi ketika para bangsawan tersebut mengulangi 

kesalahannya dengan menyembah dan meminta bantuan kepada Belanda untuk 

mengusir Bali. Keinginan itu muncul karena gelimang kenikmatan sudah tidak 

diberikan lagi oleh Bali, bukan karena kesadaran keterjajahan suku bangsanya.  

Guru Dane menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan 

terjadi pada dirinya. Para bangsawan tidak akan segan-segan menghianati 

perjuangannya dengan melaporkan dirinya ke Belanda karena adanya perasaan 

pengaruh yang tersaingi oleh Guru Dane.  

Sumar, anak angkat Guru Dane yang dipanggil sebagai tuan putri, melihat bahwa 

adanya pengikut Guru Dane dan para bangsawan tidak menutup kemungkinan bahwa 

perjuangan Guru Dane akan mengarah pada konflik horizontal antara masyarakat Sasak 

sendiri. Ia memandang bahwa perjuangan itu tidak akan banyak manfaatnya jika 

karakter keterjajahan masih melekat dalam diri masyarakat Sasak. Untuk itu, disamping 

perjuangan dalam bentuk fisik, langkah yang paling penting dilakukan adalah 

menumbuhkan kesadaran untuk melepaskan simpul-simpul perasaan, sikap, dan prilaku 

keterjajahan dalam diri masyarakat Sasak. Dengan begitu, keberanian untuk berpikir, 

bercita-cita, dan bertindak atas dasar keyakinan diri akan tertanam dan teraktualisasikan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Sumar yang dipersiapkan oleh Guru Dane 

untuk mendukung dan menjadi penerus perjuangannya justru memilih alternatif yang 

lain dari alternatif perjuangan yang dilakukan Guru Dane. Ia lebih memilih berkeliling 
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Lombok untuk membaca, merenungi, dan memahami prilaku masyarakat Sasak guna 

menentukan pemecahan permasalahan masyarakat Sasak. Di samping itu, menjauhnya 

ia dari Guru Dane disebabkan karena keinginan untuk berpikir dan bertindak kritis 

tanpa bayang-bayang ketokohan Guru Dane. Ia menyebut perjuangannya sebagai 

perjuangan tarekat sunyi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYEK LITERASI 

 Bacalah novel. Tuliskan novel yang telah Kalian baca pada tabel jurnal berikut! 

 

 

 

  

PEMBIASAAN 

 Rajinlah membaca karya sastra novel. Dalam karya sastra tersebut 

terdapat nilai-nilai budaya baik positif maupun negatif. Teladani nilai 

kehidupan positif dalam karya sastra tersebut. Jangan meniru nilai budaya 

negatif yang terdapat dalam cerpen tersebut. Dengan membaca karya sastra 

novel, Kalian dapat menghubungkan peristiwa dalam karya sastra dengan 

realitas kehidupan di sekitar Kalian. Dengan demikian, akan timbul rasa peka 

terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitar lingkungan Kalian. Selain itu, 

rajinlah membaca buku pelajaran. Buku pengayaan dapat menunjang 

pengembangan kreativitas  dan wawasan kalian. Dengan belajar baik dan 

sungguh-sungguh, kalian akan memiliki motiivasi untuk maju dan 

berkembang.  

JURNAL MEMBACA 

Judul Buku  : 

Pengarang  : 

Terbitan  : 

Waktu Baca  : 

 

Tanggal Baca Ringkasan Isi Komentar 
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ULANGAN AKHIR SEMESTER 

A. Pilihlah Jawaban Yang Tepat 

Tuaq Qodir pun tertawa dan mengerti apa maksud mereka, lantas ia menyerahkan 

amplop putih kepada mereka. “ Ini baru namanya Bos sejati!” lantas Korap membuka isi 

amlop dan menghitung duit ini dengan lidahnya. 

“ Ini untuk panjar administrasi. Yang itu untuk keperluan menggalang suara, buat 

poster, kaos, stiker, spanduk, baliho dan kalau dananya berlebih kita undang Inul si ‘ Ratu 

Ngebor ‘. Pokoknya kita bikin kampung ini geger, Bos! Hari ini juga kami akan ke Kota 

untuk menghubungi percetakan yang bonafid. Jaman sekarang yang penting kemasannya 

harus licin dan mengkilap biar mereka cepat jatuh cinta,” mereka pun segera bergegas lewat 

semak – semak dan menghilang seperti hantu gentayangan. 

Aku mengikutimu dari belakang. Mereka berhenti sejenak sambil memandang 

sekeliling, “ Sekarang kita maju ke langkah berikutnya. Tak ada yang sulitkan? Ujar Korap 

dan disambut cekikikan Tarmidji. Mereka berlari-lari kecil di pematang sawah. 

Hal serupa sudah pernah kudengar dari percakapan orang-orang di warung Bi 

Mirah. Kelompok mereka ini bisa dikatakan sebagai ‘rombongan sakit hati’ yang tidak suka 

jika usaha dan nama besar seseorang berkembang pesat. Memang, dulu mereka berdua, 

Tuaq Qodir dan Tuaq Kezul merupakan tokoh sekaligus pendiri KUD di kampung kami. 

Sejak kasus pencurian mesin Huller milik koperasi, persahabatan mereka bubar dan 

berbuntut dendam hingga kini. Tuaq Kezul beranggapan bahwa Tuaq Qodirlah yang 

seharusnya bertanggung jawab atas peristiwa itu, bukan dirinya. Dan sebaliknya, Tuaq 

Qodir justeru melihat adanya persekongkolan antara Tuaq Kezul dengan raja maling di 

kampung kami. Sementara warga masyarakat menginginkan mereka berdua bertanggung 

jawab agar mesin itu dapat kembali seperti sediakala. Kasus ini sempat ditangani pihak 

berwajib tapi karena barang bukti dan saksi dianggap lemah maka kasusnya hingga saat ini 

mengambang. 
 

1. Latar suasana dalam kutipan cerpen Pengeret  tersebut adalah .... 

a. Sedih 

b. Kecewa 

c. Bahagia 

d. Bingung  

e. Panik  
 

2. Tokoh tuaq Qadir memiliki sifat .... 

a. Bijaksana  

b. Bertanggungjawab 

c. Jujur  

d. Penyayang 

e. Licik  
 

3. Amanat dalam kutipan teks cerpen Pengeret di atas adalah .... 

a. Politik sebagai alat untuk kepentingan  

b. Persahabatan tidak ada yang abadi 

c. Iri terhadap keberhasilan orang lain 

d. Menjaga nama baik orang lain 

e. Melupakan kebaikan orang lain 
 

4. Sudut pandang dalam kutipan cerpen tersebut adalah .... 

a. Orang pertama pelaku utama 
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b. Orang pertama pelaku sampingan 

c. Orang pertama jamak 

d. Orang ketiga serbatahu 

e. Orang ketiga pengamat 

Baclah kutipan novel Merpati Kembar di Lombok berikut! 

Kegiatan ini pernah beberapa bulan berhenti. Itu terjadi sekitar tiga tahun yang lau. 

Ini juga karena dampak dari perbuatan ayahnya. Suparman masih ingat betul peristiwa itu. 

Saat itu, ayahnya dituduh bermain serong dengan isteri orang. Menurut awiq-awiq atau 

aturan kampung, ayahnya harus diusir dari kampung itu selama kurang lebih empat tahun 

dan menikahi wanita teman serongnya itu. Peristiwa itu membuat kampung geger bukan 

main. Kampung Besar Serandang itu pun pecah menjadi beberapa kukbu, masing-masing 

membela keluarganya. Dan saat itu, ayahnya harus dijaga siang dan malam terutama 

sebelum keputusan kepala kampung belum ada. Kubu-kubu lain bertekad untuk 

membunuhnya. Dan akhirnya sebulan kemudian karena amaq atau ayahnya tidak kuat 

menanggung malu bukan kepalang, malu atas perbuatannya sendiri, malu kepada keluarga 

besarnya, maka suatu sore di tengah sawah ayahnya sudah ditemukan kejang tidak 

bernyawa akibat meminum racun baygon yang sengaja dia beli di kota Praya dua hari 

sebelumnya. 

5. Nilai yang terkandung dalam kutipan novel di atas adalah .... 

a. Nilai moral 

b. Agama 

c. Sosial 

d. Budaya  

e. Ekonomi  
 

6. Tema kutipan novel tersebut adalah .... 

a. Norma norma yang berlaku di masyrakat 

b. Segala perbuatan pasti ada akibatnya 

c. Penyesalan selalu datang terlambat 

d. Kesabaran berbuah kebaikan 

e. Tidaka ada manusia yang sempurna 

Bacalah kutipan novel Pusaka yang berbisa berikut ! 

“lho kok masih saja menggendong di luar. Apa kamu tidak tahu sore-sore begini rawan 

penyakit bagi anakmu hah. Nanti diganggu sama jin-jin, tahu rasa kamu. Masuk!” 

7. Pesan kutipan novel di atas adalah... 

a. Mengingat pesan orang tua 

b. Kepercayaan masyarakat Sasak 

c. Kash sayang seorang ibu 

d. Hubungan makhluk halus dan manusia 

e. Waktu datangnya makhluk halus 
 

8. Nilai-nilai yang terkandung dalam kutipan novel tersebut adalah.... 

a. Nilai moral 

b. Nilai sosial 

c. Nilai agama 

d. Nilai budaya 

e. Nilai politik 
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Bacalah kutipan novel Guru Danei berikut! 

“Kamu tahu siapa yang datang Dane? 

Mendengar Datu Menange berbicara, orang-orang di sekitarnya semakin ketakutan. 

Orang-orang yang di luar, yang mendengar suara Datu Menange pun merasakan hal 

serupa. Guru Dane tetap tidak menghiraukannya. 

Dane! 

Datu Menange membentak. Guru Dana terus melayani orang yang sedang terbaring di 

hadapannya. Ia mencoba menguasai diri. 

Aku hanya melayani orang bersabar menunggu giliran. 

Kamu hanya belian, Dane. Kamu tidak pantas bersikap seperti itu kepadaku! 

Aku seorang belian, itu bisa jadi iya. Tapi aku tahu bagaimana menghormati orang 

lain. Aku tidak mau dipanggil datu tapi aku tidak tahu diri. Dan kamu tahu artinya 

apa? 

Dasar belian bodoh. Miskin! Buruh tani berlagak bangsawan! 

Dan buat kamu, orang yang berkacak pinggang, aku tidak akan pernah menghormati 

orang yang minta dihormati tapi sikapnya tidak terhormat. 

Aku baru bertemu dengan seorang maling yang bicara kehormatan. 

Lebih baik aku menjadi maling yang tahu aturan dibanding seorang bangasawan yang 

melanggar aturan. Kamu tahu Menange? Sasak ini rusak oleh orang-orang seperti 

kamu. Lihat bagaimana mereka menyerahkan harga diri kepadamu, tapi kamu tidak 

menganggap itu sebagai kehormatan. Dan kamu harus  tahu, karena kamu berludah di 

dalam rumahku, aku punya hak untuk membunuhmu”. (hal 244-245) 

 

9. Topik kutipan novel tersebut adalah.... 

a. Kesetaraan status sosial 

b. Kekuasaan 

c. Karakter oarang Sasak 

d. Kecongkakan 

e. Ketidakadilan 
 

10. Pesan kutipan novel tersebut adalah... 

a. Kehormatan sesorang tidak bisa diukur dari status sosial 

b. Setiap perbuatan selalu ada akibatnya 

c. Kebanggaan diri terhadap status sosial 

d. Memandang rendah orang lain 

e. Menilai seseorang dari stataus sosial 
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B. Soal Uraian 

 

Terang saja, Mamaiq Marhaban marah besar. Tidak bisa terima dengan peristiwa ini. 

Pada saat yang hampir bersamaan, atas dasar permintaan diam-diam isteri mamiq, jero 

keliyang (kepala kampung/dusun) datang. Untunglah, dengan kehadiran kepala kampung dan 

sejumlah orang di sekitarnya dari tadi, termasuk isterinya, kemarahan mamiq yang terkenal 

pemarah ini pun bisa diredamkan. Dan acara perebaq epucuk itupun bisa berlangsung dengan 

lancar dan terhindar dari ketegangan emosi. 

Dalam acara perebaq pucuk itu, mamiq mendapat sejumlah informasi tentang Hartono dan 

keluarganya. Mamik dan isterinya beserta jero keliyang dan warga lainnya bisa mendengar 

bahwa Hartono adalah orang Jawa, serta bapaknya adalah seorang pejabat di propinsi. 

Meskipun begitu, mamik meminta orang-orang pilihannya itu bisa datang, berkunjung ke 

Mataram membuktikan kebenaran informasi itu. Tentu, karena adat tidak mengijinkan datang 

secara terang-terangan, maka mereka berangkat diam-diam, menguntit para delegasi perebaq 

pucuk itu. 

Berita tentang Lale Erni dalam sekejab telah menyebar seantero desa. Menjadi buah 

bibir di mana-mana. Lale Erni menjadi selebritis paling menyentak perhatian warga, termasuk 

warga-warga desa Serandang. Ada yang pro dan kontra dalam mensikapi berita ini. Yang pro, 

mengatakan bahwa Lale Erni pantas mendapat suami anak seorang pejabat propinsi. Tetapi 

yang kontra, tentu membicarakan sisi-sisi jelek dari berita ini. Untuk ini, ada yang menyebut-

nyebut bahwa mamiq marhaban matrealis. Dia tidak ngebelas, melerai atau mengambil 

anaknya kembali, kendati sudah diculik, karena suami anaknya adalah seorang yang kaya, 

anak pejabat, meskipun ia dan keturunan biasa di masyarakat Jawa. 

“Enggih, Kak Den”, kata isterinya suatu malam, “biarlah Erni menikah. Kak. Takdir sudah 

menggariskan begini jalannya, Kak.” 

“Iya. Iya. Tapi, kita harus tagih ni orang banyak-banyak. Biar tahu orang Sasak, Bu.” 

“Enggak usah, Kak Den. Apa kata masyarakat nanti tentang pelungguh. Nanti dianggap 

matre, Kak”. Timpal isterinya, berusaha menasehati. 

Sang juru bicara delegasi menyampaikan kata-kata tentang maksud dan tujuan mereka 

datang ke rumah itu. Acara itu terlihat resmi sekali, terbukti dengan bahasa yang dipakai oleh 

sang juru bicara itu: bahasa halus Sasak, tingkat tinggi (mungkin semacam bahasa kawi)... 

Akhirnya tanpa beban alias dengan wajah ceria, para delegasi yang datang dengan pakaian 

adat Sasak itupun meninggalkan rumah mantan kepala desa itu menuju kota Mataram. 

 

1. Uraikanlah unsur-unsur intrinsik dalam  kutipan novel Merpati Kembar di Lombok 

tersebut! 

2. Uraikanlah nilai-nilai yang terkandung dalam kutipan novel tersebut! 

3. Jelaskan realitas kehidupan sehari-hari yang sering ditemui dalam kutipan novel tersebut! 

4. Uraikan pesan yang disampaikan dalam novel tersebut! 
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Glosarium 
 

No Istilah 

 

Arti 

1 Gumi paer   Tanah kelahiran.  

2 Lalu   Gelar kebangsawanan masyarakat 

Sasak, yang biasanya dari 

golongan perwangse dan perbape 

Gelar ini disamakan dengan gelar 

raden 

3 Lale    Gelar kebangsawanan khusus 

perempuan Sasak. Selain Lale ada 

juga gelar bangsawan yang 

dipakai yaitu baiq atau dinde 

3 Mamiq   

 

Sebutan atau panggilan yang 

berarti bapak  Diperuntukkan 

khusus untuk laki-laki dewasa 

bangsawan atau yang dihormati. 

Panggilan mamiq ini juga dipakai 

khusus pada bapak-bapak yang 

sudah berhaji. Ini banyak dipakai 

di masyarakata Lombok Barat, 

Mataram, dan Lombok Utara 

4 Side   

 

Kamu atau Anda. Dan hal yang 

perlu diketahui, bahwa di 

masyarakat Sasak, panggilan 

kamu itu seringkali dianggap tabu. 

Artinya, penyebutan kamu itu 

bermakna negatif atau perendahan 

marwah seseorang, untuk itu, 

orang Sasak jarang sekali 

menggunakan kata kamu kepada 

lawan bicaranya, dan cenderung 

menggunakan kata side (yang 

bermakna netral) atau anda ketika 

sedang menggunakan Bahasa 

Indonesia. 

5 Berugaq   Semacam bangunan khas orang 

sasak yang biasanya dipakai untuk 

menyambut tamu. Bangunan ini 

ditempatkan di rumah induk. 

Hampir semua bahannya dari 

kayu, bambu, dan alang-alang 

sebagai atapnya. Ada yang 

bertiang empat dan ada pula yang 

bertiang enam.  

 

6 Meton     

 

Saudara 

 

7 Ampure    Mohon maaf atau permisi 
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8 Plungguh    Anda 

9 Enggih    

 

Iya ( bahasa sasak halus) 

10 Dewi anjani  Penguasa (ratu) kerajaan jin di 

Gunung Rinjani. Itu yang diyakini 

oleh masyarakat Sasak. 

Penyebutan Dewi anjani sebagai 

penguasa secara eksplisit disebut 

dalam naskah cerita rakyat Sasak 

Doyan Neda atau Te Melak 

Mangan, yakni sebuah cerita yang 

mengisahkan awal mula Kerajaan 

Selaparang berdiri, yang diyakini 

oleh masyarakat Sasak sejauh ini 

sebagai kerajaan tertua di 

Lombok.  

 

11 Inaq    Ibu 

 

12 Gumi Sasak Mirah adi   Sebutan lain untuk pulau Lombok, 

istilah ini muncul untuk 

pertamakali di salah satu kutipan 

dalam kakawin Nagarakertagama 

Desawrnana, sebuah kitab yang 

memuat tentang kekuasaan dan 

kepemerintahan kerajaan 

majapahit, gubahan Mpu 

Prapanca. Lebih tepatnya, dalam 

kitab tersebut disebut Lombok 

Mirah Sasak Adi. Gumi itu berarti 

bumi atau tanah daratan, 

sementara itu kata lombok berarti 

lurus atau jujur, mirah berarti 

permata, sasak berarti kenyataan, 

dan adi berarti baik atau yang 

utama.  Jadi pulau Lombok itu 

adalah daratan yang berisi orang 

jujur sehingga menjadi permata 

utama.  

 

13 Potiq kuning    

 

Kulit putih kuning. Kulit wanita 

sasak yang banyak disukai, karena 

sebagian besar cenderung berkulit 

coklat. 

14 Mule nasipm dinde    Memang nasibmu demikian 

(bahasa sasak dialek meriyak 

meriku) 

 

15 Tuaq      Paman 
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16 Amaq   Panggilan seorang bapak (untuk 

laki-laki dewasa)dari kalangan 

golongan masyarakat jelata atau 

kelas sosial biasa (jajar karang 

ataupun bulu ketujur) 

 

17 Jajar karang     Masyarakat non bangsawan atau 

rakyat jelata 

 

18 Keberaq   Sebutan panggilan kakak. 

Biasanya menyebut orang yang 

lebih tua tetapi bukan kakak 

kandung, seperti kakak ipar 

 

19 Mule nasip bagian awaq kelampan pengirupk 

marak meni  

 

Memang nasib diriku sehingga 

perjalanan hidupku seperti ini 

20 Leteng idapn Mules rasanya 

21 Saiq Bibi 

 

22 Belian   Dukun, termasuk yang mengurus 

ibu ibu melahirkan 

23 Oaq Kalau di jawa pak de 

24 Roah Acara syukuran 

25 Awik-awik Norma, atau aturan adat 

26 Bongoh Nmumnya berarti bodoh, tetapi 

dalam Konteks di sini diam, 

pasrah, lugu 

27 Tiang Saya (bahasa halus Sasak) 

28 Pareq Menghadap, berkunjung (bahasa 

Sasak halus) 

29 Gugur mayang, ampet-ampet, kadal nongaq Lagu daerah sasak, gugur mayang 

berisi tentang kepasrahan pada 

Tuhan (menceritakan kesedihan), 

lagu ampet-ampet dan kadal 

nongaq berisi tentang nasehat. 

30 Ompol-ompol Bulat-bulat 

31 Pepadu-pepadu Pendekar atau  orang yang 

dipercaya kemampuannya 

32 Bebase Berbahasa  

33 Mangkrak Tidak selesai  

34 Excerssing power Kekuatan  

35 Merariq bejangkep Perkawinan  

36 Awiq-awiq Suatu hukum atau aturan adat 

37 Ampurayang Permintaan maaf 

38 Perebaq pucuk Puncak  

39 Ngebelas Memisahkan 

40 Pelungguh Anda  

41 Dipacak Didandani  
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42 Serah dowe Menyerahkan  milik 

43 Sapuq Ikat kepala khas Lombok 

44 Godeq nungkiq pakaian khas masyarakat Lombok 

adalah lambung untuk wanita dan 

godeq nungkiq untuk pria warna 

khasnya adalah hitam (jas 

berwarna hitam) 

45 Selewoq Sarung tenun panjang khas 

Lombok 

46 Juru base Ahli bahasa  

47 Sekaha  

48 Gendang beliq Alat musik tradisional yang 

dimainkan secara berkelompok 

oleh Suku Sasak Lombok 

49 Cilokaq Salah satu jenis musiktradisional 

khas Suku Sasak di Lombok 

50 Betangko Bantuan  

51 Etaring Atap dari daun kelapa 

52 Begawe  

53 Jero raden Pesta 

54 Ancangin Gelar kebangsawanan 

55 Ngadep  

56 Matur  

57 Batur  

58 Ebait  

59 Merangkat  

60 Nyelabar  

61 Masejati  

62 Kereng  

63 Kaule bale  

64 Mensiat  

65 Teteteh  

66 krame adat  

67 Ares  

68 Kandoq  

69 Sinom  

70 Pangkur  

71 Dangdang  

72 Penganten  
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Gegandeq Sasak 

No Bab Kutipan teks cerpen Info  

1 I Dua puluh tahun yang lalu. Aku dan 

kekasihku menikmati hangatnya 

hamparan pasir dan halusnya sentuhan 

lidah ombak pantai Batu Layar (Nelayan 

Tua) 

Batu Layar merupakan 

salah satu desa yang ada 

di kecamatan Batu 

Layar, kabupaten Lombok 

Barat, provinsi Nusa 

Tenggara 

Barat, Indonesia. Desa 

Batu Layar merupakan 

satu dari 6 desa dan 

kelurahan yang berada di 

kecamatan Lombok Barat. 

Desa ini memiliki jumlah 

penduduknya sebagian 

besar bersuku 

daerah Lombok. Sebagian 

besar penduduknya 

bermatapencaharian 

petani. Desa ini letaknya 

di bagian barat 

pulau Lombok 

2 BAB I “Sekian lama Bapak Daeng masih ingat?” 

 

Panggilan ini milik suku 

Makassar, karena “daeng” 

sebenarnya adalah bagian 

dari budaya suku 

Makassar. Daeng sebagai 

panggilan kepada orang 

yang lebih tua, 

dipergunakan merata 

kepada pria ataupun 

wanita. 

 

 

3 BAB I “Kemajuan”, katanya. “Ya, kemajuan 

bukan berarti persahabatan. Dari dulu, 

persahabatan sudah ada. Itu alami. 

Sewaktu Pantai Sengigi masih ditanami 

lebatnya pepohonan, aku saksinya, alam 

memberikan aku ikan begitu banyaknya. 

Pohon kelapa, memberiku begitu banyak 

buah. Sehingga, isteriku bisa memproduksi 

minyak goreng. Dan ampasnya, wah, 

dibuat adonan pepes udang, begitu 

lezatnya, namun semakin tahun 

bertambah. Persahabatan itu, bagiku sudah 

berubah. Pohon kelapa tidak memberiku 

minyak goreng lagi. Kalah dengan minyak 

pabrik”. Tuturnya panjang lebar. 

Mengolah kelapa menjadi 

minyak dalam tradisi 

budaya Sasak disebut 

sebagai tradisi “melale”. 

Kelapa yang digunakan 

untuk melale adalah buah 

kelapa yang sudah tua. 

Tradisi tersebut secara 

turun temurun dilakukan 

oleh masyarakat suku 

Sasak. 
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4 BAB 1 “ya itu cucuku, Udin sampai usia dewasa 

kini masih sering memanjat pohon kelapa, 

lalu memetik buah yang muda. Sehingga 

buahnya, tidak pernah menjadi tua. Ia 

bawa sebakul ke hotel, katanya, ditukar 

dengan dolar. Sampai akhirnya, ia tamat 

jadi insinyur perikanan. Apa itu tidak 

berarti kemajuan?” 

Air kelapa muda dalam 

bahasa Sasak disebut 

kenyamen. Kenyamen  di 

Lombok biasanya 

dijajakan di pinggir pantai 

atau pinggir jalan. 

Kenyamen ini diambil 

dari buah kelapa yang 

muda yang diambil 

airnya. Air kelapa muda 

dalam bahasa Sasak 

disebut sebagai aiq 

kenyamen bercitarasa 

manis  

5 BAB 1 Sewaktu Pantai Sengigi masih ditanami 

lebatnya pepohonan, aku saksinya, alam 

memberikan aku ikan begitu banyaknya. 

Pohon kelapa, memberiku begitu banyak 

buah 

Senggigi merupakan salah 

satu desa yang ada 

di kecamatan Batu 

Layar, kabupaten Lombok 

Barat, provinsi Nusa 

Tenggara 

Barat, Indonesia. Desa 

merupakan satu dari 6 

desa dan kelurahan yang 

berada di kecamatan 

Lombok Barat. Desa ini 

memiliki jumlah 

penduduknya sebagian 

besar bersuku 

daerah Lombok. Sebagian 

besar penduduknya 

bermatapencaharian 

petani. Di sini terdapat 

pantai Senggigi menjadi 

daya tarik wisatawan 

mancanegara. 

 

6 BAB 1 Cuaca memang sulit ditebak keinginannya 

terlebih menjelang tahun baru imlek dan 

disusul bau nyale setiap Februari. (cerpen 

pengeret) 

Tradisi bau nyale sudah 

berakar di dalam 

keyakinan masyarakat 

Sasak. Berdasarkan 

kepercayaan masyarakat 

Sasak, cacing yang 

disebut juga dengan 

cacing palolo ini 

berhubungan dengan 

kesejahteraan serta 

keselamatan. Mereka 

percaya bahwa cacing ini 

bisa menyuburkan tanah 
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sehingga mendapatkan 

hasil panen yang 

memuaskan. Jika banyak 

cacing yang keluar dari 

laut, berrati pertanian 

mereka berhasil. Cacing 

yang telah ditangkap di 

pantai kemudian biasanya 

akan ditaburkan di sawah. 

Cacing nyale ini bisa 

dijadikan lauk, bahkan 

bisa dijadikan sebagai 

obat kuat 

 

7 Bab 1 

(cerpen 

pengeret) 

Aku memutuskan untuk beristirahat 

sejenak dekat berugak di atas, sementara 

Ali, Fikri, dan beberapa anak lainnya 

masih berada di sungai. 

Bale Barugag mempunyai 

bentuk segi empat sama 

sisi (bujur sangkar) tanpa 

dinding. Penyangganya 

terbuat dari kayu dan 

bambu . Atapnya dari 

rumput alang-alang. 

Barugaq atau Sekepat 

biasanya terdapat di 

depan samping kiri atau 

kanan Bale Jajar atau 

Bale Fungsi. Kegunaan 

Berugaq/Sekepat adalah 

sebagai tempat menerima 

tamu, karena menurut 

kebiasaan orang Sasak, 

tidak semua orang boleh 

masuk rumah. 

Berugaq/Sekepat juga 

digunakan pemilik rumah 

yang memiliki gadis 

untuk menerima pemuda 

yang datang midang 

(melamar). 

 

8 bab 1 Lalu Nasib (tokoh wayang Sasak) Perjuangan Lalu Nasib 

bukan semata dalam 

kariernya sebagai dalang. 

Selama lebih 50 tahun ia 

berjuang untuk 

melestarikan keberadaan 

wayang sasak. 
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9  Lalu Nasib kemudian berinovasi lagi 

dengan menghadirkan tokoh modern 

dengan karakter lokal. Kalau di wayang 

kulit Jawa ada Bagong, Gareng, Semar, 

dan Petruk, nah di Lombok ada Inak 

Amak Ocong, Amak Amat, Amak Baok, 

dan Inak Etet. 

 

Karakter keempat tokoh 

tersebut, terdapat makna 

simbolis dari struktur 

sosial-politik masyarakat. 

Misalnya, figur Ocong 

dibentuk sebagai 

penyambung lidah antara 

raja dan rakyat. Amak 

Amat sebagai pengontrol 

atau pengawas 

pemerintah. 

Amak Baok berperan 

sebagai penyensor kultur 

yang kira-kira relevan 

atau tidak dengan struktur 

sosial masyarakat. Baok 

sendiri dalam bahasa 

Indonesia berarti 'jenggot' 

yang bermakna bijaksana. 

 

10 Bab 2  Mun belayang leq tembere 

Kapek paok siq tetolang 

Mun sembahyang dek temele 

Sanget laloq siq tejogang 

 

Kelak manis daun ketujur 

Manggis katak araq sepempang 

Epen tangis leq dalem kurbur 

Tangis awak saq deq uah sembahyang 

 

Ampet ampet kadu kipas daun kesambik 

Saq tebau leq taman sedin lendang 

Apik apik gamaq ntan pade jagak diriq 

Sengaq mangkin jamane  saq uah jogang 

 

Pantun nasehat 
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Endaq girang lepas sampi ngaro 

Leq sedin pelepe lueq laloq uletne 

Endaq gamaq girang lepas uni bawo 

Mun bakat ate sekat laloq  oatne 

 

Mun bebante Sembalun Bumbung 

Dasan telage langan te jok Rinjani 

Lamun mate ndeq teburung 

Ngumbe care adek te bakti 

 

11  Bau paku leq sedin oloh 

Jari kandoq mangan tengari 

Pacu-pacu pade sekolah 

Jari sangunte lemaq mudi 

 

Impan bembeq siq daun waru 

Pelembah polak leq dese  Pujut 

Leman kodeq te pade pacu 

Uahte toaq jari penurut 

 

Sei rengge jeruk manis 

Jeruk manis leq atas langan 

Sai wede kanak nangis 

Kanak nangis mele mangan 

 

Jelo Senen te juan buaq 

Jelo ahad tejuan apuh 

Lamunte genem jaq araq juaq 

Lamunte sagaq deq araq angkuh 

 

Pempang ere tekadu kaliq lungkak 

Batang mitaq tepiaq jari pemanju 

Moge- moge araq gamak kesukaq 

Kanak Sasak niki sayan pacu 

 

Panten anak anak 

12 Bab 2 Kayuq timus ariq jari warangke 

Kayuq mamben ariq jari pengkaliq 

Sangkak ngemus ariq tegitaq beraye 

Mule angen ariq mele merariq 

 

Buaq asem begerintang 

Pantun remaja 
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Kayuq aden begeririk 

Jelo malem begeringsang 

Selung angen deq baun pirik 

 

Talet bunga arik leq bawaq bila 

Taliq paku arik siq penyalin 

Munne meni arik si idap rase 

Sarian aku bae arik sitekawin 

 

Kayuk paok jeri belide 

Sangkur moto ji impan kedit 

Leman jaok kenangku side 

Bebonto bangket paranku side 

 

Kayuk waru jari apit 

Buak are si  buek tumpah 

Mun bebalu jari penyakit 

Selung dedare bengku susah 

 

 Bab 3 Bubut kerete dese lenek 

Anak gagak kembang sandat 

Idup mate urusan Nenek 

Endak lupak bace syahadat 

 

Mun belacu tepiak selane 

Bunge putek masih laloq kuncup 

Silaq tepacu turut pituah agame 

Sampunte si pade masih idup 

 

Lek punie direk arak beringin betandan 

Lek pengengat arak pempang mitak 

Leq dunie niki taokte ngiring betaletan 

Leq akherat jemak tiang iring matak 

 

Luek guntur Leq gumi deye 

Ujan deq araq, angin doang rere 

Lueq batur lupak agame 

Lantaran keselaq siq lingon dunie 

 

Suran bian sugul elek jebak 

Demen kelemak tulak jok berene 

Pantun agama 



 

105 

 

Pengajian bilang lembuq lembaq 

Laguk dek tesimak dek arak gunene 

 

 

Oleh: Wahyu Permadi 

Sumber: Bahan Ajar Muatan Lokal Gumi 

Sasak untuk SD/MI Kelas VI oleh H. 

Sudirman dkk. 

 

 

  



 

106 

 

RIWAYAT HIDUP 

Hilmiati, terlahir di Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten 

Lombok Timur NTB sebagai putri keempat dari lima bersaudara 

dari pasangan Bapak H.M. Indi Dahlan, A.Ma dan Ibu Maesarah. 

Pendidikan dasar dan menengah ditempuh di Lombok Timur, 

yaitu SDN 3 Rempung Kabupaten Lombok Timur (1989), SMPN 

1 Sukamulia Kabupaten Lombok Timur (1996) dan SMAN 1 

Masbagik di Lombok Timur (1998). Pada tahun yang sama, 

melanjutkan  pendidikan S1 di Universitas Mataram pada Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (2001), pendidikan ini 

diselesaikannya pada tahun 2005. Pada tahun 2006 diterima sebagai dosen tetap pada Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Mataram. Pada tahun 2007 melanjutkan S2 pada Program Pascasrjana Pendidikan 

Dasar (Dikdas) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Tahun 2015 melanjutkan S3  pada 

Program Pendidikan Bahasa Indonesia Pascasarjana Universitas Negeri Malang dengan 

beasiswa Mora Scholarship Kemenag (Programa 5000 doktor). Menikah dengan Muhammad 

Badrin Ramdhani, M.Pd pada tahun 2010, dan telah dikaruniai seorang putra Muhammad 

Labieb Muhtarom



 

i 

 

 


