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ABSTRAK 

RIZANUR GANI : Peranan Membaca Estetik Dalam Pembinaan 

Apresiasi Sastra Di SMA Negeri Sumatra 

Barat 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekurangmantapan 

konsep dan proses membaca estetik merupakan salah satu 

kendala yang menghambat pembinaan apresiasi sastra siswa 

SMA Negeri Sumatra Barat. Kondisi ini, secara tidak 

langsung, mengundang kendala-kendala lain terutama 

kehadiran sisi-sisi psikologis yang menghalangi proses 

pemantapan keprofesionalan tenaga kependidikan. 

Di samping itu juga terlihat, bahwa kerancuan konsep 

membaca eferen dan membaca estetik mempersempit ruang 

gerak proses pembudayaan gairah membaca. Membaca belum 

lagi merupakan kebutuhan dasar kerohanian yang mendesak, 

melainkan baru sampai pada tahap pelengkap sarana 

akademik yang sangat bersahaja. Kebersahajaan ini tentu 

saja hanya mampu menghadirkan pola pikir dan pola rasa 

yang juga bersahaja pula. Jawaban yang kadarnya 

bersahaja, pastilah bermuara pada sikap-ni-lai yang belum 

mampu melahirkan kepedulian yang pas dengan tuntutan 

kehidupan yang semakin kompleks. 

Jika kurikulum SMA menuntut pemantapan proses 

apresiasi sastra siswa, maka peGlu dilakukan pembenahan 

segera terhadap tata pikir dan tata kerja guru. Guru 



perlu diajak agar dengan ikhlas mau membaharu. Bukan cuma 

membaharu dalam pelaksanaan tugas yang selama ini hampir 

tenggelam dalam kerutinan, tetapi juga membaharu dalam 

pola pikir dan pola rasa.Proses membelajarkan siswa bukan 

sekedar suatu kerutinan belaka, melainkan suatu kehendak 

yang berwawasan pendidikan dengan kandungan idealisme 

yang layak. 

Kemampuan mengapresiasi yang terlahir dari proses 

transaksional mampu mengundang respons dan analisis 

siswa dalam upaya pemberian makna sebuah wacana sastra. 

Hal ini mencerminkan tingkat kreatifitas yang pantas. 

Kekreatifan yang diharapkan itu cuma dapat dihadirkan 

dari keterlibatan guru-siswa dalam saling pengertian yang 

dalam tentang sasaran-sasaran pengajaran sastra. Yang 

memerlukan perancangan dan pelaksanaan program secara 

seksama dan terarah. 

Penelitian ini sekali gus juga menampakkan, bahwa 

masih banyak celah-celah kelemahan dalam mata rantai 

proses belajar-mengajar apresiasi sastra. Walaupun 

disadari cukup banyak perbaikan yang telah dilaksanakan, 

rangkaian nilai kurang yang masih mengambang perlu segera 

dibenahi. Untuk itu dirasa perlu melakukan observasi 

lapangan dan penelitian-penelitian yang lebih terfokus. 

Dengan demikian, diharapkan terbinanya tradisi positif 

dalarn proses pembelajaran siswa yang lebih bercitra masa 

depan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang dan Pentingnya Masalah 

A. Solzhenitsyn dalam sambutan penerimaan Hadiah 

Nobel Sastra 1972, menegaskan,"Sastra dapat menampilkan 

keajaiban, yaitu kemampuannya rnembuat seseorang belajar 

melalui pengalaman-pengalaman yang ditawarkan cipta 

sastra ketika bersentuhan dengan pengalaman rohaninya 

sendiri ..... melarutkan pengalaman orang lain itu menjadi 
bagian dari pengalamannya sendiri...!" 

Substansi sastra, tidak lain, adalah pengalaman 

kemanusiaan. Pengalaman kemanusiaan itu mencakup hubungan 

kompleks yang melibatkan seseorang, emosi yang membuatnya 

menderita atau bahagia, pengalaman yang dihadapinya, dan 

nilai serta kebermaknaan yang diharapkannya. Dengan kata 

lain, apapun yang ditemukan seseorang dalam cipta sastra 

yang dibacanya tentang isyu kehidupan, seperti cinta, 

maut, keadilan, baik dan buruk, segalanya itu harus 

mengaitkan dan - berkaitan dengan pengalaman batinnya. 

Karena sastra tidak berkaitan langsung dengan sains dan 

data yang dapat digeneralisasikan, melainkan dengan 

manusia yang harus menghadapi dunianya, maka pantaslah 

jika setiap pribadi senantiasa terkait dengan 

perspektifnya; dengan hubungannya yang unik dengan dunia 

yang dihadapinya. Dengan dernikian, dia tidak rela 



melangkahi hati nuraninya. 

Dengan hati nuraninya, seseorang mencoba memahami 

pesan-pesan kehidupan dan kemanusiaan melalui aneka 

kilasan yang direfleksikan oleh karya-karya sastra yang 

mengungkapkan tentang manusia yang ketiadaan tempat 

berpijak. Seperti karya-karya sastra dunia ciptaan Saul 

Below, pemenang Hadiah Nobel Sastra tahun 1976. Dia 

berhasil memadukan keberanian intelektualnya dengan 

semangat kerjanya sebagai sastrawan, serta menjalin 

fiksinya dengan pandangan filsafatnya, lewat bahasa 

pergaulan dan kesegaran bahasa yang mengantarkannya. 

Karl Gierow, pengarang dan kritikus sastra serta 

Sekretaris Tetap Akademi Swedia,dalam suatu pidato ucapan 

selamat untuk Saul Below, berkomentar sebagai 

berikutIwKarya-karya Saul Below hampir semuanya novel 

yang bernafaskan perjuangan, dan tentang manusia yang 

tidak memiliki tempat berpijak". "Tetapi, dan ini yang 

terpenting tambahnya, ia adalah manusia yang selalu 

berjuang untuk menemukan tempat berpijak, dalarn 

pengembaraan Yan9 terhuyung-huyung", katanya. 

Selanjutnya, Sekretaris Tetap Akademi Swedia itu ~juga 

mengatakan, bahwa Below adalah seseorany yang tidak 

pernah mau meninggalkan keyakinannya bahwa, " A a t i  h i d u p  

t i d a h  d i t e n t u k a n  o l e h  k e b e a h a c l i l a n ,  m e f a i n k a n  o l e h  

m a a t a b a t n y a " .  "Below percaya, bahwa kebenaranlah yang 



menang pada akhirnya", kata Gierow menambahkan lagi. 

"Pengajaran sastra", kata Robert E. Probst (19841, 

"haruslah memampukan siswa menemukan hubungan antara 

pengalamannya dengan cipta sastra yang bersangkutan" . 
Sedangkan Louise M. Rosenblatt (1983) menegaskan bahwa 

pengajaran sastra melibatkan peneguhan kesadaran tentang 

sikap etik. Hampir mustahil membicarakan cipta sastra 

-seperti puisi, novel atau drama, tanpa menghadapi masalah 

etik dan tanpa menyentuhnya dalam konteks filosofi 

sosial. Tanpa menhgadapkan siswa pada masalah kehidupan 

yang digelutinya sepanjang hari di tengah-tengah 

masyarakat yang dihidupi dan menghidupinya. 

Dalam kaitan itu Rosenblatt menyarankan beberapa 

prinsip, yang memungkinkan pengajaran sastra mengemban 

fungsinya dengan baik: 

1. Siswa harus diberi kebebasan untuk menampilkan respons 

dan reaksinya. 

2. Siswa harus diberi kesempatan untuk mempribadikan dan 

mengkristalisasikan rasa pribadinya terhadap cipta sastra 

yang dibaca dan dipelajarinya. 

3. Guru harus berusaha untuk menemukan butir-butir kontak 

di antara pendapat para siswa. 

4. Peranan dan pengaruh guru harus merupakan daya dorong 

terhadap penjelajahan pengaruh vital yang inheren di 

~i dalam sastra itu sendiri. 



Sumbangan karya sastra y,anq ta!~ kal.:ah penting adalah 

sebagai sumber telaah nilai. Karena nilai-nilai berkaitan 

dengan dinamika atau motivasi di dalam kehidupan pribadi 

atau masyarakat, rililka nilai memiliki berbagai def j.ni.si. 

.Pa& dasarnya ;rnengaccl pada gayasan yang menunjuk. pada 

sesuatu, yang sadar atau tidak, membuitnya diingini atau 

dikehendaki. Dalam berbagai konteks kehidupan, batasan 

inilah yang digunakan. "Namun saya", kata Rosenblatt, 

"ingin menyarankan bahwa istilah nilai tidak hanya 

sekedar yang diingini, tetapi juga apa Yan9 

dipertimbangkan sangat berharga untuk diingini, yang 

pantas diingini". Tujuannya, dalam proses pendidikan dan 

pematangan, adalah keharusan pengembangan kapasitas 

seseorang agar sampai pada tingkat pencapaian nilai yang 

penuh pertimbangan. 

Kemampuan untuk merefl-eksi~an pertimbangan-pertimbag 

an tentang nilai-nilai, menjadi bagian yang sangat 

penting dalam perangkat kehidupan kita. Kita perlu 

belajar mempertimbangkan nilai-nilai tersirat atau 

mencapai nilai-nilai aktual yang serasi dengan keputusan- 

keputusan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Di balik itu 

di dalam berbagai wilayah kehidupan yang pola lama tidak 

lagi mampu menjawab berbagai tuntutan kehidupan, kita 

perlu menentukan prioritas. Jika itu akan berupa 

keputusan yang konstruktif, maka nilai itu harus cocok 



LIP: ; 

dengan situasi secara keseluruhan. Nilai itu harus 

selaras dengan 'value judgment' pribadi yang bersangkutan 

dan dapat memberikan sumbangan pada pemahaman tentang 

sesuatu yang penting bagi alur kehidupan kemanusiaan. 

Rasanya, dari seluruh bentuk seni, sastra merupakan 

ujud yang paling berimplikasi langsung dengan kehidupan. 

Medium tangguh, yang melalui para sastrawan membangun 

wacana sastra yang dilandaskan pada upaya berbagi 

pengalaman hidup kemanusiaan. Sebab bahasa merupakan 

aliran darah bagi perkembangan budaya dan sejarah suatu 

bangsa. Itulah yang dinukilkan oleh Henry James dengan 

frasenya:"Untuk seluruh kehidupan, perasaan, pengamatan, 

dan visi kemanusiaan". 

Demikianlah, karya sastra tak terbantah lagi telah 

'berhasil membangun nilai-nilai. Sebuah lirik yang sangat 

sederhana pun mampu memekarkan perasaan-perasaan, 

pengalaman-pengalaman berbagai pribadi dan berbagai aspek 

kehidupan kemanusiaan. Karya fiksi, seperti cerpen, novel 

dan drama, berhubungan erat dengan manusia dalam kondisi 

harus melakukan pilihan. Dengan pilihan itu dimantapkan 

keanggunan sebuah nilai di atas nilai yang lain. Seperti 

yang diucapkan oleh Aristoteles18'Karakter adalah sesuatu 

yang berhubungan dengan tujuan moral, menunjukkan apa 

yang harus dipilih dan apa yang harus dihindarkan 

seseorang". 



Menarik untuk dikemukakan pendapat James R. Squire 

(1964) yang menawarkan enam wilayah respons siswa dalam 

proses belajar-mengajar sastra, yaitu: 

1. Penilaian sastra, siswa menilai sastra dan kualitas 

estetiknya. 

2. Penafsiran sastra, siswa berupaya mengungkapkan makna 

sebuah cerita dan motif perwatakannya. 

3. Penyimpulan sastra, siswa menyimpulkan peristiwa- 

peristiwa yang terkandung dalam sebuah cipta sastra. 

4. Pengasosiasian sastra, siswa menghubungkan pengalaman 

pribadinya dengan orang, tempat dan peristiwa yang 

terkait dalam sebuah wacana sastra. 

5. Pelibatan dalam sastra, siswa mengidentifikasi dirinya 

dengan pengalaman dan emosi-emosi perwatakan. 

6. Penjabaran sastra, siswa menentukan apa yang harus 

dilakukan oleh perwatakannya. 

Tiga kategori pertama, pada dasarnya merupakan ranah 

kognitif; sedangkan ketiga kategori terakhir merujuk pada 

ranah afektif. Dalam penelitiannya, Squire menemukan 

bahwa kebanyakan respons yang diberikan siswa berbentuk 

respons penafsiran. Respons kognitif lainnya, yaitu 

respons penilaian sastra yang menuntut ketrampilan 

berpikir tingkat tinggi dalam proses penilaian, ternyata 

sangat kurang. Sangat mengejutkan, bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara penilaian sastra dengan 



pelibatan dalam sastra. Mengejutkan karena yang pertama 

merupakan ranah kognitif: ketrampilan intelektual; 

sedangkan yang kedua mengacu pada ranah afektif, yaitu 

respons emosional. Sebab itu Squire mengambil kesimpulan, 

"Pembaca yang sangat terlibat dengan sebuah wacana 

sastra, baik selama atau sesudah membaca wacana tersebut, 

cendrung untuk terlibat secara emosional. Pembaca jenis 

ini potensial untuk menjelma menjadi pembaca yang 

superior". Dengan kata lain, pembaca yang superior itu 

memiliki segala persyaratan yang dituntut oleh seorang 

pengapresiasi dan penikmat cipta sastra. 

~ a s a l a h n ~ a  kini adalah seberapa jauh pengajaran 

sastra mampu membina dan mengembangkan ketrampilan 

membaca siswa. Pengamatan langsung di lapangan 

menunjukkan, bahwa belum terlihat keterpaduan antara 

proses bela jar membaca dengan proses bela jar 

mengapresiasi sastra. Membaca dan mengapresiasi sastra 

masih merupakan dua mata pelajaran yang terpisah dan 

terpilah. 

Siswa belum terlatih membedakan berbagai teknik 

membaca. Mereka masih membaca wacana sastra dengan 

pendekatan pola eferen. Sebaliknya, membaca informasi dan 

himpunan data dengan pendekatan pola estetik. Kenyataan 

inilah yang perlu segera dibenahi. Selama guru .belum 

:menanganinya secara konseptual, maka upaya pembinaan 

a'presiasi sastra akan tetap sia-sia. 



B. Masalah Penelitian 

Penelitian ini memasalahkan kerancuan pola membaca 
- 

siswa. Kerancuan ,yang berakibat jauh - pada kemampuan . . 

siswa melibatkan diri dalam proses transaksional sastra . 
Rosenblatt(l985) menegaskan bahwa proses membaca 

dapat dibedakan berdasarkan sikap mental dan emosional 

(stance) pembaca yang bersangkutan. Salah satu bagian 

dari kontinum itu disebut sikap mental eferen(efferent1, 

yang berasal dari bahasa Latin: effere(=to carry away). 

Dalam proses membaca seperti ini, perhatian terutama 

difokuskan pada makna umum yang dijaring dari wacana, 

misalnya, kegiatan yang dinampakkan, informasi yang 

diperoleh, kesimpulan yang ditarik, pemecahan masalah 

yang ditawarkan, konsep-konsep analitik yang diterapkan, 

dan sebagainya. Sikap mental dan emosional ::'begini 

biasanya mendominasi wacana-ajar(textbook) dan laporan- 

laporan ilmiah. Unsur-unsur kesadaran personal, perasaan 

asosiatif, malah dikesampingkan bahkan diabaikan 

sama sekali. 

Berbeda dengan membaca eferen yang terpusat pada apa 

yang diperoleh setelah proses membaca, maka pada kontinum 

membaca estetik terletak pada perolehan selama proses 

membaca itu berlangsung. Perhatian tidak hanya tertuju 

pada lambang-lambang verbal, melainkan pada sesuatu yang 

terlihat, terasa, dan terpikirkan ketika proses transaksi 

itu terjadi. 



9 

Setiap kegiatlan membaca, pada dasarnya, jatuh di 

antara kutub eferen dan kutub estetik. Mungkin di sekitar 

titik tengah kontinum. Sebab perhatian pembaca mencakup 

makna umum dan makna khusus yang menggema dari rangkaian 

kata-kata. Namun dalam proporsi yang berbeda, selaras 

dengan niat pembaca. 

Dalam membaca eferen, misalnya membaca wacana- 

ajar, kumulasi informasi merupakan pusat.perhitungan, 

meskipun unsur-unsur asosiatif dan afektif mungkin saja 

menyentuh perhatian. Demikian juga. dalam membaca estetik 

dapat saja terkilas komponen eferen, tetapi perhatian 

terpikat sepenuhnya pada spektrum perasaan, sensasi, 

asosiasi, gagasan-gagasan, d.an yang sejenisnya. 

Patut dicatat, bahwa 'eferen' dan 'estetik' merujuk 

pada sikap mental dan emosional pembaca, bukan pada 

wacananya. Tidak perduli apakah niat penulis atau potensi 

linguistik pada wacana tersebut, setiap 'wacana dapat 

dibaca secara eferen atau estetik. Namun niat pembaca 

ketika membaca wacana itu yang mungkin berbeda. Bahkan 

ketika pembaca berniat menikmati larik-larik puisi 

s'eorang penyair, wacana tersebut mungkin saja tergelincir 

ke arah eferen, jika pembaca yang bersangkutan mengingini 

makna harfiah atau mungkin terjadi sebuah novel 

dianalisis secara eferen, sebagai suatu dokumen sosial. 

Malangnya, pengajaran membaca tradisional gaga1 

menegaskan proses penerapan membaca eferen dan membaca 

estetik dengan sikap mental dan emosional tuntas. 
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Sehingga siswa seringkali kebingungan ketika proses 

membaca itu tengah berlangsung. Akibatnya, sebuah 

pernyataan politik mungkin saja dibaca dengan porsi 

dominan diberikan pada unsur-unsur afektif dan asosiatif, 

ketika niat pembaca hanyalah mencoba memahami fakta- 

fakta yang melatari pernyataan politik, tersebut. 

Sebaliknya, sebuah wacana sastra, seperti cerita pendek, 

puisi atau drama dibaca dengan pola eferen. Akibatnya 

pembaca kehilangan kualitas dan nilai-nilai(va1ues) 

pengalaman esensialnya sebagai karya seni. 

Kebingungan ini diperteguh oleh kenyataan, bahwa 

masyarakat yang mernbaharu selalu berorientasi pada 

kecanggihan teknologi; yang mengundang budaya-ekstrovert. 

Budaya ini, lazimnya, cenderung mengutamakan makna umum, 

takmempribadi, instrumental dan bermanifestasi keilmuan. 

Sebab itulah pengajaran membaca di sekolah senantiasa 

didasarkan pada proses membaca bermodel eferen. Membaca 

este<ik, barangkali, hanya dianggap sebagai variasi 

proses eferen, bukan sebagai sikap mental dan emosional 

yang berbeda. 

Betapa pun banyaknya siswa diperkenalkan dengan 

karya-karya sastra agung, semuanya takkan berarti jika 

siswa tidak dibekali dengan ketrampilan membaca estetik 

yang memadai. Ketrampilan membaca estetik inilah yang 

akan mendasari kernampuan dan kebiasaan merefleksi karya 

sastra secara personal. Upaya-upaya positif sangat 

diperlukan agar siswa terdorong untuk menggunakan pola 
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membaca estetik, dalam rangka perolehan kesenangan 

pribadi dan pengayaan pengalaman batin. Semuanya ini 

membutuhkan iklim belajar-mengajar sastra dan pembinaan 

apresiasi sastra yang sehat dan menantang. 

Pembaca-pembaca remaja perlu ditolong agar rnampu 

mengembangkan kebiasaan memperhatikan spektrum yang lebih 

luas tentang citarasa, imajeri, dan perasaan yang dapat 

mewarnai gagasan-gagasan dan peristiwa-peristiwa. 

Gagasan dan peristiwa yang diramu dalam sebuah puisi atau 

sebuah cerita pendek. Siswa juga perlu dilatih agar 

merasa bebas untuk memberikan perhatian pada respons dan 

reaksinya sendiri. Respons, yang tentunya, berpangkal 

dari persentuhan pengalaman batin sastrawan dengan 

pengalaman batinnya. Tugas guru sastra adalah membantu 

siswa untuk mengorganisasikan dan menafsirkan pengalaman- 

pengalaman tersebut. Peluang-peluang untuk berekspresi 

secara spontan haruslah digalakkan. 

Sebaliknya dari kebiasaan melibatkan siswa dengan 

kondisi analitik ekstrinsik, guru sastra seyogyanya 

membimbing pembaca remaja kembali pada mencitarasa, 

menghimpun kembali dan menggerakkan lagi, paling kurang 

secara imajinatif, pengalaman-pengalaman batin dan 

intelektualnya. Berikut reaksi-reaksi yang mengikutinya. 

Cara pendalaman dan pemantapan pengalaman-pengalaman 

tersebut dapat dimekarkan dengan pengetengahan 

pertanyaan-pertanyaan terbuka terhadap siswa atau membuka 

kesernpatan bagi hadirnya respons nonverbal dan verbal. 



Pengajaran sastra, dalam kaitan ini, menjadi sesuatu 

yang berbeda dari sekedar menghibahkan interpretasi guru 

atau kritikus sastra tentang wacana yang dibaca 

siswa.Proses ini mampu meningkatkan ketrampilan membaca 

menjadi semacam hasil dampingan berbentuk kemantapan 

membaca dan berdiskusi yang kadar kebermaknaannya tinggi, 

Hubungan belajar-mengajar seyogyanya kolaboratif, 

yang memungkinkan siswa mengaitkan pemahamannya yang 

bervariasi dan respons-responsnya pada unsur atau aspek 

wacana yang memicu atau mendukungnya. Di samping urun dan 

tukar pendapat tersebut, proses belajar-mengajar sastra 

juga dapat mengundang kehadiran kesadaran mandiri dan 

mawas diri. Juga meningkatkan kapasitas penanggulangan 

aktivitas intelektual dan emosional yang bersangkutan, 

yang mengacu pada proses transaksi dengan wacana sastra. 

Tidaklah terkandung maksud hendak menolak nilai- 

nilai yang terdapat .dalam kritik atau sejarah sastra 

tradisional, tetapi mernperjelas prioritas Yan9 

diharapkan. Kritik dan wawasan-wawasan hanyalah membentuk 

celah verbalisasi, jika mengurangi pemekaran pengalaman 

sastra siswa. Sebab itu kelas-kelas sastra hendaklah 

menciptakan lingkungan yang mendorong partisips3i1 

gerbang 1angs:lng k di~nia yang luas, yang menunjang 

terjadinya proses ::ransaksi dengan wacana sastra. Dengan 

partisipasi tersebut akan mengalir refleksi emosi, 

pengalaman batin dan gacjasan yang terkandung di dalamnya. 



Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa 

proses pembinaan apresiasi sastra di SMA Negeri Sumatra 

Barat belumlah mantap. Kendala utamanya adalah belum 

wajarnya peranan membaca estetik dalam proses belajar- 

mengajar tersebut. Terlihat beberapa kemungkinan faktor 

penghambat, antara lain kekurang jelasan konsep 

pengajaran apresiasi sastra, kekurangan tegasan konsep 

membaca estetik, kerancuan pelaksanaan membaca estetik 

dengan membaca eferen. 

Kekurang jelasan konsep pengajaran apresiasi sastra 

terlihat gamblang pada keterbatasan wawasan. Pengajaran 

sastra masih ditafsirkan sebagai pengajaran tentang 

sastra, belurn menjangkau pembinaan apresiasi sastra. 

Kekurang tegasan konsep membaca estetik ditandai oleh 

simpang siurnya pengertian membaca estetik tersebut, yang 

seringkali dijabarkan sebagai kegiatan membaca bersuara 

indah seperti yang dilakukan oleh penyiar acara TVRI: 

Dunia Dalam Berita. Sedangkan kerancuan pelaksanaan 

membaca, ditandai oleh ketidakpastian peranan membaca 

pemahaman, yang belum mampu membedakan peranan dan fungsi 

membaca estetik dan membaca eferen. 

Penelitian ini, dengan demikian, berupaya 

menyingkapkan tabir gelap yang rnenyelubungi kegiatan 

membaca estetik sebagai langkah awal kegiatan 

mengapresiasi sastra di SMA Negeri Sumatra Barat. 

Peneliti berpendirian, bahwa terlalu sulit membenahi 



pembinaan apresiasi sastra selama peranan membaca estetik 

belum didudukkan secara proporsional. Sebab hampir 

mustahil seseorang mampu melibatkan diri dalam proses 

transaksional, ketika berlangsungnya kegiatan membaca 

sebuah wacana sastra, tanpa menguasai kiat-kiat membaca 

estetik yang memenuhi persyaratan. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara 

pasti kegiatan-kegiatan pembinaan apresiasi sastra pada 

SMA Negeri Sumatra Barat dan seberapa jauh proses membaca 
\ 

----\ -, 
estetik telah menunaikan peranannya dalam proses belajar- 

mengajar tersebut. Juga penelitian ini 
r 

hendak 

mengetahui tingkat pemahaman guru tentang peranan dan 

fungsi membaca estetik tersebut. Selanjutnya mencoba 

menelusuri kebi jakan Garis-garis Besar Program 

Pengajaran(GBPP) pada Kurikulum SMA 1984, sebagai 

penyempurnaan Kurikulum SMA 1975. 

Penelitian ini juga berupaya mengenal dari dekat 

persepsi siswa tentang proses mengapresiasi sastra, yang 

secara taklangsung juga mencoba mengukur tingkat 
?--. --. 

ketrampilan membaca siswa. Bukan hanya ketrampilan 

membaca informasi dan data, tetapi juga ketrampilan 

aca estatik sebagai modal dasar kemampuan membaca 

na sastra. 



D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat rnernberikan 

garnbaran yang jelas tentang peranan membaca estetik dalarn 

pembinaan apresiasi sastra di SMA Negeri Sumatra Barat. 

Dari sini kelak, diharapkan, dapat pula dirunuti lebih 

rnendasar tindak lanjut apa yang rnungkin direkomendasikan 

pada guru-guru sastra SMA Sumatra Barat, agar pembinaan 

apresiasi sastra di sekolah rnungkin ditingkatkan lebih 

baik dan lebih efektif lagi. 

Juga diharapkan terbinanya kerjasarna yang lebih 

akrab dan terprograrn di kalangan guru-guru mata pelajaran 

sastra dengan guru-guru rnembaca di segala jenjang 

pendidikan. Sehingga terbina kesinarnbungan yang padu 

antara kedua rnata pelajaran yang sangat penting tersebut. 

Dari terujudnya kerjasarna di antara guru-guru rnata 

pelajaran ini, diharapkan pula terciptanya iklim 

kerjasama yang sehat di kalangan seluruh guru bidang 

studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Diangankan, suatu masa 

kelak, pengajaran bahasa dan sastra Indonesia dapat 

rnenjelrna rnenjadi kegiatan belajar-mengajar yang menantang 

dan rnenggairahkan. Bukan lagi rnata pelajaran yang 

bernyali rendah. 

Hasil penelitian ini, mudah-mudahan, juga mampu 

rnernberikan rnasukan-rnasukan pikiran pada para perencana 

pendidikan bahasa dan sastra Indonesia serta pelaksananya 

di lapangan. 



E. Asumsi 

Penelitian ini didasarkan pada asumsi berikut: 

1, Pengajaran apresiasi sastra bukan berbincang tentang 

sastra tetapi suatu proses penghayatan terhadap nilai- 

nilai kemanusiaan, yang terbentuk dari persentuhan 

pengalaman batin sastrawan dengan pengalaman batin 

pembaca . 
2. Persentuhan pengalaman batin, yang disebut pengalaman 

sastra itu, hanya mungkin berlangsung jika terjadi proses 

transaksi antara pembaca dengan wacana sastra yang 

dibacanya. 

3. Proses transaksi. itu memerlukan ketrampilan membaca 

estetik, bukan membaca eferen. 

4 .  Secara konseptual, tampaknya, para guru sastra belum 

menguasai prinsip-prinsip dan kiat-kiat yang memadai 

untuk mampu membelajarkan siswa secara efektif. 

5 4  Untuk itu perlu dilakukan pelacakan awal terhadap 

ketrampilan membaca estetik siswa yang rasanya masih 

membutuhkan 'peningkatan mutu latihan-latihan 

mengapresiasi. 

Bertolak dari asumsi tersebut, penelitian ini 

mencoba mengamati tingkat ketrampilan membaca estetik 

siswa melalui semacam latihan membaca estetik sebuah 

puisi. Selanjutnya memberikan kesempatan pada mereka 

untuk melibatkan pengalaman sastranya. Dari situ 

diharapkan lahir respons-respons dan analisis-analisis 

yang sangat mempribadi. 



BAB I1 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

A .  Proses Membaca 

Teori fenomenologi seni terletak pada gagasan bahwa 

dalam mempertimbangkan sebuah karya sastra, orang harus 

memperhitungkan dua hal. Bukan hanya wacana itu sendiri, 

tetapi juga kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam proses 

merespons wacana tersebut. Sebab itulah Roman Ingarden 

mempersoalkan struktur wacana sastra dengan cara yang 

memungkinkan memahami wacana itu. Dengan demikian, karya 

sastra memiliki dua kutub, yang disebut kutub artistik 

dan kutub estetik. Kutub artistik mengacu pada wacana 

yang diciptakan sastrawan, sedangkan kutub estetik 

merujuk pada realisasi pemahaman yang dilakukan oleh 

~embaca- (Iser, 1974). 

Bertolak dari pengkutuban ini ternyata bahwa sebuah 

karya sastra tidak dapat diidentikkan begitu saja dengan 

wacana, atau dengan pemahaman tentang wacana itu, tetapi 

tampaknya harus terletak di antara keduanya. Karya sastra 

tersebut lebih dari sekedar wacana, sebab wacana itu baru 

akan bermakna jika pesannya dipahami oleh pembaca. 

ergensi wacana dan pembaca memungkinkan karya sastra 

tersebut muncul dalam keberadaannya. 



B, Membaca Estetik Sebagai Dasar Pengamatan Nilai 

Betapa pun banyaknya karya sastra agung kita 

perkenalkan kepada siswa, belum tentu karya tersebut 

memberi makna bagi kehidupan rohani yang bersangkutan. 

Sastra baru memberikan kebermaknaan jika kelas-kelas 

sastra memprioritaskan ketrampilan membaca estetik pada 

para siswanya, sebagai basis kebiasaan merefleksi 

efek personal dan sosial terhadap karya sastra. Upaya 

ini lebih penting daripada sekedar memberikan penekanan 

yang berlebihan terhadap bentuk dan struktur atau sejarah 

sastra belaka. Usaha-usaha yang lebih positif diperlukan 

untuk mendorong dan meningkatkan proses membaca estetik 

siswa. Yang memungkinkan siswa mampu membaca wacana 

sastra untuk kenikmatan dan pengayaan pengalaman pribadi. 

Ini membutuhkan iklim kelas yang menunjang partisipasi 

siswa lebih lanjut dalam pengkajian karya sastra. 

Pembaca-pembaca muda perlu dibantu untuk 

mengembangkan kebiasaan mengamati lebih seksama spektrum 

yang lebih luas tentang ngiangan-ngiangan rasa, imajeri, 

dan perasaan-perasaan yang mewarna gagasan dan peristiwa 

seperti yang diujudkan dalam bentuk puisi atau cerita 

pendek. Siswa juga diberikan kesempatan untuk dengan 

bebas mengembangkan reaksinya sendiri ketika bersentuhan 

dengan wacana sastra yang dinikmatinya.(Rosenblatt, 

1985). 



Tugas kelas sastra, dengan demikian, adalah menolong 

pernbaca rnuda mengorganisasikan dan menafsirkan 

pengalaman-pengalamannya. Kesempatan untuk berekspresi 

secara spontan harus dipersiapkan secara terprogram. 

Kegiatan ini jauh lebih bermanfaat daripada menggiring 

siswa secara tergesa-gesa pada kegiatan analitik 

ekstrinsik, yang belum tentu relevan dengan tuntutan 

kebutuhan siswa. Guru dapat membimbing siswa, sebagai 

pernbaca rnuda, untuk mernbina citarasa, untuk menghimpun 

kembali pengalarnan-pengalamannya Yan9 sangat 

ideosinkretik. Untuk merespons dan menganalisis, paling 

tidak secara imajinatif terhadap pengalaman-pengalaman 

sastra yang ditawarkan oleh sastrawan. 

Pengajaran sastra dalam kondisi seperti ini menjadi 

sesuatu yang berbeda dari posisi penyampaian atau 

penghibahan interpretasi guru atau para kritikus terhadap 

wacana yang dipelajari siswa. Ini rnemungkinkan siswa 

mendapat perolehan pendarnping(a by-product) dalam ujud 

ketrampilan rnembaca estetik yang lebih berrnakna. Dengan 

dernikian, hubungan proses belajar-mengajar bersifat 

kolaboratif, dengan kemungkinan siswa menghubungkan 

berbagai kenangan dan responsenya terhadap unsur-unsur 

dan aspek-aspek wacana yang rnemicu atau mendorongnya. 

Melalui proses urun dan ganti pengalaman sastra seperti 

itu, diharapkan akan muncul kesadaran dan kritik mandiri. 

Peluang ini akan rnengantarkan siswa pacla kernampuan untuk 



melakukan kegiatan-kegiatan intelektual dan emosional 

yang membentuk transaksi dengan wacana sastra. 

Siswa akan terajak untuk mengamati lebih dekat lagi 

wacana-wacana tersebut, dalam rangka memahami kemungkinan 

perbedaan penafsiran dan pengamatan. Siswa harus mencoba 

memahami nilai-nilai apa yang patut diterima atau ditolak 

oleh reaksinya sendiri. Siswa hendaknya menyadari 

bagaimana sikap yang dihadirkannya pada wacana berbeda 

dari nilai-nilai yang dominan dalam dunia sastra. Juga 

menyadari bagaimana nilai-nilainya sendiri 

dipertimbangkan lagi, diperkukuh, atau dimodifikasi oleh 

pengalaman-pengalaman sastranya. 

Pendek kata, siswa harus mengembangkan kebiasaan 

berpikir rasional tentang sesuatu yang melibatkan 

emosinya. Melalui proses urun dan ganti pengalaman ini, 

pembaca mengetahui kekuatan dan kelemahannya, kepekaan 

dan kejumudannya. Pengalaman sastra, menjadi satu di 

antara berbagai pengalaman yang menawarkan kemungkinan 

tanggung jawab penerimaan dan penolakan. Pengajaran 

sastra, dengan demikian, tidak merupakan proses belajar 

dalam bentuk seperangkat prioritas yang kaku atau hirarki 

nilai-nilai, melainkan peluang untuk pengembangan 

kebiasaan menajamkan pemikiran dan pengamatan tentang 

an-pilihan nilai tersebut. 



C. Proses Transaksional 

Istilah transaksional mengacu pada pengertian 

hubungan akrab antara pembaca dengan wacana yang 

dibacanya. Istilah ini menunjukkan bahwa pembaca membawa 

pengalaman hidup dan pengalaman sastranya ke dalam wacana 

tersebut. Pengalaman sastra pembaca itu selanjutnya 

bersentuhan dengan pengalaman sastrawan yang mewarnai 

wacana yang ditulisnya. Dengan demikian, transaksi antara 

seorang pembaca dengan wacana melibatkan pembaca pada 

proses penseleksian dan pengorganisasian yang cukup 

kompleks. 

Pada proses membaca eferen pembaca masih mungkin 

mengikuti jalan pikiran pembaca lain, misalnya melalui 

mensintesis gagasan-gagasan, perasaan-perasaan, dan citra 
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yang ditimbulkan oleh wacana yang dibacanya. Sebab itu 

sebuah rangkuman. Tetapi untuk transaksi estetik, tidak 

)embaca lain atau catatan pembaca lain yang dapat 

antikan alur pikiran pembaca yang bersangkutan. 

Pembaca tersebut haruslah secara pribadi memilih dan 

sebuah karya sastra "terbentuk" selama proses transaksi 

estetik berlangsung.(Rosenblatt, 1985). 

Pembaca, dengan demikian, tidak begitu saja secara 

pasif menerima "obyek" yang sudah terbentuk dalam sebuah 

wacana. Pembaca juga bukan sekedar penonton jarak jauh. 

Perasaan-perasaan pembaca yang diternukannya pada 

perwatakan dan situasi sebuah novel, rnisalnya, tidak 

I .  - 



adegan-adegannya selama transaksi dengan wacana tersebut 

berlangsung. Pembaca mencoba melukiskan pengalaman- 

pengalaman bahasa dan hidupnya pribadi untuk membentuk 

"bahan mentah" bagi pengalaman barunya. Jadi, transaksi 

estetik bukanlah pengalaman yang dipengaruhi orang 

lain(vicarious experience), juga bukan pengimbasan 

pengalaman lain('virtual'experience), tetapi semacam 

pengalaman khusus yang berkadar pribadi. 

Konsep transaksional dari pengemukaan respons("the 

1 evocation") seyogyanya dapat menyelamatkan pembaca dari 

ketelanjuran mengurangi fungsi sebuah puisi, misalnya, 

menjadi cuma seperangkat kategori teoritis. Gejala ini 

menghindarkan pembaca dari penyimpangan pengalaman 

hidupnya ke arah penerapan sistem analisis yang telah 

dipersiapkan untuk wacana tersebut. 

Kaum Strukturalis membangun analoginya dengan 

linguistik Sausurian untuk melihat wacana perujudan 

seperangkat kode, misalnya, sosial, moral, dll. Para 

linguis menganalisi's wacana sebagai seperangkat fonemik, 

morfemik, pola-pola.sintaktik. Hal yang sama juga digarap 

oleh para analis terhadap gaya bahasanya. Kaum Freudian 

mungkin menguranginya menjadi semacam mekanisme 

pertahanan khusus atau lambang-lambang kehendak bawah 

sadar dalam kajian wacana sastra tertentu. Para ana- 

lis seperti itu mungkin saja seorang ahli psikologi, 



ahli sejarah, atau ahli bahasa. Mereka jelas melakukan 

analisis yang berbeda dari analisis respons terhadap 

puisi, cerita pendek atau drama, sebagai suatu evokasi. 

"Transaksi sastra", kata LouiseM.Rosenblatt, "merupa - 

kan sebentuk prilaku kemanusiaan, yang dapat dipelajari 

secara mantap dari sudut pandang berbagai disiplin 

ilmu".(Rosenblatt, 1978). Namun dari sudut pandang 

sastra, analisis seperti itu hanya berguna jika mampu 

mempertajam dan menempatkannya dalam konteks. Sepanjang 

tidak merusak atau menihilkan respons yang terbentuk 

melalui persentuhan pengalaman-pengalaman, yang ditemukan 

pembaca selama dan sesudah proses membaca. 

Konsep transaksional berikut, agaknya, penting untuk 

disimak: 

1) Konsep membaca sebagai suatu peristiwa melibatkan 

pembaca khusus, wacana khusus, waktu khusus, di dalam 

kondisi yang juga'khusus. 

2 )  Konsep transaksi di antara pembaca dan wacana 

merupakan proses resiprokal, sebagai kebalikan dari 

pembaca pasif yang digiring oleh wacana atau wacana pasif 

yang ditelikung oleh pembaca. 

3 )  Konsep sikap jiwa atau fokus perhatian, yang 

mengarahkan pembaca untuk menentukan pilihan, yang 

berentangan luas atau sempit terhadap unsur kesadaran 

membacanya, dimekarkan oleh transaksinya dengan wacana. 

4 )  Konsep transaksi eferen, yang menyebabkan perhatian 



pembaca terutama terfokus pada makna-makna umum kata- 

kata,yang memungkinkan gagasan-gagasan dikembangkan untuk 

pemilikan'pemahaman setelah proses membaca usai. 

5) Konsep transaksi estetik yang mendorong perhatian 

pembaca selama proses membaca terfokus pada responsnya 

sendiri terhadap karya sastra yang dinikmatinya. 

6) Konsep respons yang memungkinkan terjadinya proses 

pemunculan gagasan-gagasan, sensasi-sensasi, perasaan dan 

citra dari pengalaman hidup, pengalaman linguistik dan 

sastra pembaca selama kegiatan membaca berlangsung. 

Selanjutnya pembaca mensintesis pengalaman-pengalaman 

tersebut ke dalam pengalaman barunya, yaitu upaya 

merespons puisi, cerpen, novel atau drama yang 

dinikmatinya. 

~ . ~ s u m s i  Epistemologis dalam Studi Respons 

Pada dasarnya, respons merupakan proses persepsi 

penerimaan sesuatu yang dijabarkan pengelaman sensori ke 

dalam kesadaran. Pengalaman sensori ini menjadi bahagian 

dari kemandirian, yang dalam ha1 begini, telah 

teridentifikasi. Sedangkan identifikasi selalu 

berlangsung otomatis sebab itu seringkali mengundang 

kekeliruan. Identifikasi sebagai suatu proses penerimaan, 

umumnya, nilai kebenarannya dapat atau tidak dapat 

ditentukan oleh perbedaan jenis interpretasi, melainkan 

tergantung pada motif yang diciptakan oleh identifikasi 

awal.(Bleich, 1980) 



Konsep respons dan kaitannya dengan interpretasi 

jadi sangat berguna di dalam usaha memahami proses 

penanganan mental terhadap pengalaman estetik. Ketika 

kita menetapkan bahwa sebuah obyek itu esteti.k, itu 

bermakna bahwa kita telah memperjelas landasan motivasi 

dengan tindakan sederhana, yaitu dengan memperhatikan 

obyek tersebut. Tapal batas obyek estetik mewakili suatu 

pernyataan kolektif bahwa perlambang persepsi terhadap 

obyek, membuat obyek itu tidak lagi merupakan suatu 

realitas, tetapi mewakili sesuatu yang lain. Sebab obyek 

yang diperhatikan itu bukan lagi bendanya, tetapi respons 

terhadap obyek yang diamati itu. 

Asumsi yang berasal dari paradigma obyektif menduga 

bahwa seluruh pengamat mempunyai respons persepsi yang 

sama terhadap obyek simbolik, selalu menciptakan ilusi 

bahwa obyek sesuatu yang nyata ada. Sebab itu maknanya 

terkandung di dalam obyek tersebut. Sedangkan asumsi 

paradigma subyektif menganggap bahwa kesamaan kolektif 

respons hanya dapat ditentukan oleh masing-masing 

pernyataan individual terhadap responsnya. Asumsi ini 

dipertegas oleh fakta bahwa ketika setiap pribadi 

mengatakan bahwa ia melihat sesuatu, masing-masing 

pernyataan akan berbeda secara substantif. Respons 

seyogyanyalah merupakan titik-anjak terhadap studi 

pengalaman estetik. 



Sesungguhnya, respons telah melingkupi posisi 

fundamental seperti ini untuk rentang waktu yang cukup 

panjang. Aristotle, misalnya, membatasi tragedi sebagai 

sejenis drama yang respons penonton terhadapnya 

senantiasa berbentuk kesedihan dan kekuatiran. Saat 

perasaan penonton ditandai oleh identifikasi evaluatif 

terhadap pengalaman dramatik. Dengan alasan yang sama, 

pemerian suatu karya sebagai komik atau suatu karakter 

sebagai suatu pertunjukan yang memilukan. Kenyataan ini 

menunjukkan betapa respons itu dibatasi oleh apa yang 

dipahami seseorang. 

Rien Segers(1975) menegaskan dua perangkat asumsi 

Tang tampaknya pantas disimak. Pertama, respons terhadap 

suatu karya sastra dibedakan sebagai obyek studi yang 

lianggap sebagai butir-butir yang dapat dianalisis secara 

independen atau sebagai anggota kelas respons yang hanya 

mungkin dianalisis secara statistik. Kedua, respons 

sebagai hasil hubungan atau transaksi antara pembaca 

dan wacana, ketika wacana dianggap sebagai obyek nyata. 

E. But 

F 

:ir-Butir Esensial Membaca Estetik 

lmpat butir esensial yang menandai kebermaknaan 

membaca estetik. Butir pertama, pembaca berkesempatan 

"membuat" wacana seperti apa yang dibacanya. Pembaca 

tidak mencari makna yang takterubah yang terkandung di 

dalam sebuah wacana, melainkan memberikan makna 



terhadap wacana berdasarkan berbagai perspektif dan 

pengetahuan yang telah terhimpun selama bertahun-tahun. 

Sikap seperti ini tidak mengurangi hakekat membaca 

menjadi hanya semacam tugas sepele, sekedar bereaksi dan 

beremosi. Malah sebaliknya, proses membaca malah 

cenderung lelih sulit. Pembaca dituntut agar 

mempertimbangkan untuk penyertaan pengalaman pribadinya, 

yang memungkinkan pengembangan keobyektifan dan kemurnian 

dalam menginterpretasi. Rambu-rambu membaca yang jernih, 

akurat dan korek bukannya ditolak, tetapi malah sangat 

diperhitungkan. Proses membaca seperti ini cuma mungkin 

dikembangkan melalui perhatian yang seksama, baik 

terhadap wacana maupun terhadap diri sendiri. Tentunya 

dengan refleksi yang penuh kearifan terhadap pola pikir 

dan emosi. 

Butir kedua, pembaca memiliki kesempatan untuk 

menatap dirinya sendiri ketika proses rnembaca 

berlangsung. Sastra memang mengundang pembaca untuk 

mengamati responsnya sendiri, bagaikan menyigi dirinya 

melalui sebuah potret-diri. Pembaca digugah agar 

mengamati dan menyidik aspek-aspek emosional dan 

intelektualnya. Kegiatan begini rnempeluangi pembaca untuk 

mempertajam pemahaman tentang diri sendiri. Dalam 

kesempatan seperti itu, pembaca dapat berperan ganda. 

Sebagai partisipan, pembaca dapat mematangkan pola rasa 

dan pola pikirnya. Sedangkan sebagai pengamat, pembaca 



memperhatikan dirinya merasa dan berpikir. 

Butir ketiga, pembaca ditantang untuk memperbaiki 

dirinya. Sebab membaca estetik merupakan pengalaman yang 

mempertajam sikap dan wawasan, bahkan -. memodifikasi 

atau mengoreksi sikap dan wawasan anutan sebelumnya. 

Pembaca berkesempatan mencendekiakan dirinya selama 

proses membaca berlangsung. 

Butir keempat, pembaca dituntut untuk aktif dan 

bertanggung jawab. Tidak begitu saja bersikap reseptif, 

menunggu dan mendapatkan interpretasi pihak lain, yang 

harus dipedomaninya dalam menyikapi sesuatu. Kondisi 

begini membuat pembaca tidak kritis, hanya memungut 

perasaan dan pikiran orang lain sebagai miliknya sendiri. 

Akibatnya pembaca menjelma jadi seorang pengekor dalam 

bersikap. 

Bertolak dari keempat butir keutamaan membaca 

estetik ini, kita dapat melihat betapa beratnya tanggung 

jawab seorang guru sastra dalam pribadi siswa. yang utuh 

dan mandiri itu. Guru dituntut agar berkemampuan 

memandang proses belajar sebagai citra masa depan. Dengan 

jeli dan bernyali membimbing siswanya mempersiapkan diri 

menjadi insan nerpikir dan dan bersikap selaras dengan 

kehendak pergeseran dan perkembangan nilai-nilai yang 

memacu keyakinan dan otonomi jati diri. Bersiap sedia 

menghadapi akibat sampingan yang dijanjikan oleh era 

teknologi. (Probst, 1988) 



BAB I11 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Karena penelitian ini bersifat penelusuran yang 

eksploratif, maka dipilih rancangan penelitian survei 

dengan pendekatan kualitatif. Dari data yang terhimpun, 

diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan yang lebih 

eksperimental pada waktu-waktu mendatang. Penelitian itu 

diupayakan dapat menghasilkan bahan-bahan latihan membaca 

estetik yang mungkin didayagunakan untuk rnelatih siswa 

SMA agar unjuk kerja membaca estetik mereka lebih 

efektif . 
Di samping menggunakan kuesiner untuk memperoleh 

data, juga diadakan semacam tes kemampuan membaca estetik 

terhadap siswa SMA yang dijadikan sampel. Selebihnya 

dilakukan wawancara terhadap kepala sekolah dan wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum serta kuesiner untuk guru 

bidang studi Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Pilihan bentuk kualitatif selaras dengan pandangan 

Scriven(l972) yang menegaskan bahwa pendekatan kualitatif 

rnarnpu mengungkapkan pemekaran imajinasi seseorang. Sebab 

itulah penelitian kualitatif mengembang di bidang 

pendidikan, terutama yang menyangkut bidang humaniora. 

Alur berpikir dalam penelitian ini dipandu oleh kerangka 



kerja yang ditawarkan oleh Robert C. Bogdan dan Sari 

Knopp Biklen dalam bukunya: Qualitative Research for 

Education : An Introduction to Theory and Methods(l982) 

serta buku: Qualitative Data Analysis : A Sourcebook of 

New Methods(l984), karangan Matthew B. Miles dan A. 

Michael Huberman. 

B. Populasi dan Sampel 

Selaras dengan tujuan penelitian ini, yaitu 

menelusuri pembinaan apresiasi sastra di SMA Negeri 

Sumatra Barat melalui kadar ketrampilan membaca estetik 

siswa, maka siswa, guru, kepala sekolah serta wakil 

kepala sekolah bidang - kurikulum dijadikan populasi 

penelitian. 

Sedangkan sampelnya dipilih siswa jurusan A1(FIS). 

;MA Negeri I Padang dan SMA Negeri Batusangkar. Karena 

,ang digunakan sampel bersasaran(purposefu1 sampling) 

sampel acak(random sampling), maka yang ditetapkan 

i sampel adalah sebuah kelas yang terbaik pada 
,' 

:edua SMA tersebut , yaitu siswa kelas I1 Fis 1. 

Mengapa pilihan jatuh pada SMA Negeri I Padang dan 

;MA Negeri Batusangkar, bukannya tidak beralasan. Kedua 

SMA i t u  tergolong SMA yang terbaik di Sumatra Barat. 

Sebab kedua SMA ini selama bertahun-tahun menghasilkan 

.ulusan yang berprestasi di tingkat pendidikan tinggi. 



C. Teknik Pengumpulan Data 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, teknik 

pengumpulan data :terdir.i d a ~ i  empat jenis kegiatan, 

yaitu tes ketrampilan rnembaca estetik, kuesiner untuk 

siswa, kuesiner untuk guru bidang studi Bahasa dan Sastra 

Indonesia, dan wawancara untuk Kepala Sekolah serta Wakil 

Kepala Sekolah bidang ~urikulum. 

Untuk tes ketrampilan rnembaca estetik diberikan 

sebuah puisi gubahan Bakdi Sumanto dengan judul: Jari. 

Tes ini dirancang untuk mengukur kadar ketrampilan 

membaca estetik siswa, dengan empat buah pertanyaan yang 

menyangkut: pengalaman batin siswa, persepsi puisi siswa, 

interpretasi puisi siswa, dan getaran nuansa batin siswa; 

yang bermuara pada penampakan respons dan analisis siswa. 

Kuesiner untuk siswa terdiri dari lima pertanyaan 

tertutup,yang coba mengukur proses pembinaan apresiasi 

sastra dan sumbangan ketrampilan membaca estetik terhadap 

proses belajar-mengajar tersebut. Di sini sasaran 

kuesiner, sesungguhnya, menjaring prosedur dan tindak 

lanjut strategi belajar-mengajar yang dirancang dan 

dilaksanakan guru I apalagi setelah kegiatan 

PKG(Peningkatan Kemampuan Guru) digalakkan sejak beberapa 

waktu yang lalu. Sekali gus juga diamati jenis dan 

frekuensi latihan yang dilakukan siswa. Sasaran utamanya 

adalah .mengetahui seberapa jauh siswa-siswa mendapatkan 

kebermaknaa proses pembelajarannya. 



Kuesiner untuk guru bidang studi Bahasa dan Sastra 

Indonesia mencakup delapan pertanyaan-tertutup, yang 

mencoba mengajuk beberapa masalah yang seringkali 

dianggap sebagai biang kendala pembinaan apresiasi sastra 

di SMA. Pertanyaan secara urnum mencakup lingkup 

keberhasilan PKG, pengertian guru tentang konsep membaca 

estetik berikut latihan-latihan ketrampilannya, 

pembimbingan kemandirian belajar siswa, pemilihan dan 

penggunaan strategi belajar-mengajar yang mampu Wnunjang 

ketrampilan merespons dan menganalisis siswa serta 

mekanisme evaluasi yang digunakan. Sasaran kuesiner ini, 

tidak lain, adalah upaya memahami proses pelaksanaan 

tugas guru dan penguasaan konsep-konsep dasar yang 

melandasi tingkat keprofesionalan guru. 

Sedangkan wawancara untuk Kepala Sekolah dan 

wakilnya mengandung delapan pertanyaan terbuka, yang 

menyangkut pola-pola kebi jakan dalam proses 

memprofesionalkan guru-guru yang dibimbingnya. Juga 
\ 

ditanyakan tentang sistern penghargaan dan hukuman yang 

disepakati. Sekali gus sistem kerjasama sekolah dengan 

sanggar-sanggar seni yang berada di tengah-tengah 

masyarakat di lingkungan sekolah yang bersangkutan. 

Dengan pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan peneliti 

dapat mengetahui secara pas unsur-unsur penunjang dan 

penghambat yang mengitari kehidupan profesional guru- 

guru Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA. 



D. Teknik Analisis Data 

Data yang terhimpun dalam penelitian di lapangan ini 

dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kelompok data 

utama dan kelompok data penunjang. Kelompok utama 

1 mencakup tes membaca estetik siswa, yang bermuara pada 

proses merespons dan menganalisis wacana. Sedangkan 

kelompok penunjang mengandung kuesiner untuk siswa dan 

guru serta wawancara dengan kepala sekolah dan wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum. 

I Data utama diolah dengan menggunakan rambu-rambu 

yang dikembangkan sendiri, yang terpilah menjadi kategori 

baik, sedang, dan kurang. Dimasukkan kategori baik, jika 

jawaban siswa menampakkan sentuhan pengalaman batin yang 

bersangkutan dengan pengalaman batin penyair. Sentuhan 

pengalaman sastra ini selanjutnya menghadirkan proses 

merespons dan menganalisis yang memadai. Dikategorikan 

sedang, kalau sentuhan-sentuhan pengalaman sastra siswa 

mencerminkan respons dan analisis yang seadanya. 

Sedangkan kategori kurang ditandai oleh menjaraknya 

sentuhan pengalaman batin siswa dengan pengalaman batin 

penyair, dengan akibat siswa tidak mampu merespons dan 

menganalisis wacana yang dibacanya. 

Data penunjang diolah sebagai latar belakang proses 

pembelajaran siswa, yang mencerminkan iklim , bela-jar 

apresiasi sastra di sekolah tersebut. Peneliti tetap 

menduga, bahwa iklim belajar yang kondusif belum 

sepenuhnya terbina dengan baik. 



Ana;~i.sis dan pembahasan bersumber dari data Utama, 

dilengkapi oleh data penunjang terrnasuk catatan-catatan 

pengamatan selama di lapangan. Catatan-catatan ini 

mengandung kesan-kesan yang diperoleh sebagai hasil 

pengamatan langsung, di samping pernbicaraan-pembicaraan 

dengan guru dan siswa. 

Dalam analisis dan pembahasan ini dicoba merunuti 

perrnasalahan yang timbul selama proses belajar-mengajar 

berlangsung dan cara-cara penanganannya. Diharapkan 

analisis dan pembaliasan- tersebut dapat meneguhkan asumsi 

penelitian yang telah digariskan. 

Analisis-- dan pembahasan data ini berbentuk 

pemerian(descripti0n). Peneliti berusaha mernberikan 

gambaran seadanya, dalam kaitan-kaitan yang tercangkok 

dengan sikap dan pengamatan peneliti. Dengan harapan, 

pembeberan deskriptif ini mampu mengungkapkan kegiatan- 

kegiatan belajar nyata, baik sebagai kegiatan intra- 

kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra-kurikuler; dalam 

satu paket pemerian yang rnencakup sikap peneliti . dengan 

sandaran kerangka teori yang ditampilkan. 

Walaupun menggunakan angka-angka persentase, 

peneliti tidak memakai tabel-tabel. Angka-angka 

persentase tersebut hadir sebagai ilustrasi yang 

meneguhkan proses pemerian. Peneliti percaya, bahwa 

tabel-tabel tidak selalu dapat memperjelas pesan yang 

hendak disampaikan kepada pembaca laporan penelitian yang 

bersifat kualitatif. 



BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis 

Analisis ini bertolak dari hasil tes membaca estetik 

responden, yang berjumlah 79 orang. Perinciannya, 45 

orang siswa SMA Negeri I Padang, kelas I1 Fis 1 dan 34 

orang siswa SMA Negeri Batusangkar, juga kelas I1 Fis 1. 

Dengan perirnbangan rata-rata 55 : 45 antaha siswa wanita 

dan pria. 

Hasil tes ini terjabar dalam rentangan katecjori, 

sebagai berikut: 

* Kategori baik sejumlah 24,1% ; 

* Kategori sedang sejumlah 40,5% ; 

*. Kategori kurang sejumlah 35,4%. 

Perolehan tes membaca estetik ini selanjutnya dianalisis 

dengan menggunakan hasil kuesiner untuk siswa sebagai 

latar belakang, yang menampilkan warna proses belajar- 

mengajar di SMA Negeri Sumatra Barat. Sedangkan kuesiner 

guru serta wawancara dengan kepala sekolah dan wakil 

kepala sekolah bidang akademik dipakai sebagai kelir 

belakang pembahasan pada bagian berikutnya. 

Analisis hasil tes siswa ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran jelas tentang kebenaran asumsi yang 

dipakai sebagai anutan dalam penelitian ini. Ternyata 



rnemang proses belajar apresiasi sastra di SMA Sumatra 

B3rat belum jauh beranjak dari kegiatan-kegiatan 

pembinaan apresiasi yang berlangsung selarna ini. Meskipun 

Tekai 

membi 

sudah terlihat beberapa lapaya perbaikan, misalnya dengan 

memanfaatkan jalur kegiqtan PKG. 

Dari hasil tes terlihat, bahwa mernbaca estetik belum 

berperan selayaknya dalam proses belajar apresiasi 

sastra. Bukan saja teknik perencanaan dan pelaksanaannya 

yang belum jitu, tetapi juga konsep-konsep mernbaca 

estetik tersebut belum terkuasai dengan baik. Guru- 

guru masih rnerancukan proses membaca estetik dengan 

membaca eferen. Bahkan konsep membaca pemahaman pun belum 

mencapai sasarannya dengan tepat. Apalagi pemekaran 

budaya membaca masih menemukan tanah gersang dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. 

Tampaknya masih jauh perjalanan yang harus ditempuh 

untuk rnenyiapkan kondisi belajar rnembaca estetik yang 

ideal. Sisi lain yang cukup rawan adalah keterpakuan 

sernua pihak pada upaya mernburu target ebtanas(eva1uasi 

belajar tahap akhir tingkat nasional). Secara struktural 

ebtanas masih sangat berbau kognitif, bahkan verbalis. 

nan-tekanan alokasi waktu yang sangat menegangkan, 

uat program pengajaran belum lagi mampu mernberikan 

ang-peluang yang menantang dan menggairahkan untuk 

nc~crlibatan dalam proses berpikir. Pendekatan CBSA dan 

pendekatan Proses masih berbentuk harapan, belum 



berujud kenyataan. Sedangkan kemampuan berpikir dan 

bernalar merupakan prasyarat bagi ketrampilan 

bertransaksi dalam kegiatan membaca estetik. 

Mari kita silau hasil tes membaca estetik tersebut: 

Wgcana : JAR1 (lihat: Lampiran l!) 

Bait pertama: 

Benarkah yang kugenggam jarimu 

di senja itu? 

Benarkah yang hendak kucium jarimu 

waktu kau menariknya dengan cepat, 

waktu matahari hampir menutup tirai rapat. 

Angin sangsi menyelinap di hati 

Lalu tujuh daun gugur 

tidak sempat kaucatat. 

Peristiwa itu lewat 

Tidak pula kau ingat. 

Pertanyaan 1: 

Pernahkah Anda memiliki pengalaman batin yang sama dengan 

nukilan penyair pada bait-1 ini? Jika pernah, 

kemukakanlah respons Anda terhadap pesan bait tersebut, 

dengan kadar analisis yang mencerminkan pengalaman batin 

Anda ! 

Jawaban-jawaban yang muncul kelihatannya masih 

jawaban spontan yang belum lagi rnenyentuh pengalaman 

batin. Bahkan masih terlepas dari rambu-rambu membaca 

2tik yang semestinya. Seperti yang ditekankan oleh 

n-L 3rt E. Probst(1988): 



"Jika Anda membaca sebait puisi, renungkanlah agak 
sejenak. Kalau tak ada yang singgah di kalbu Anda, 
pertimbangkanlah pertanyaan berikut: Apakah yang Anda 
rasakan dari puisi tersebut? Seandainya tak ada apa- 
apa, dapatkah Anda menjelaskannya? Jika ada sesuatu, 
apakah yang Anda rasakan? Apakah itu mengingatkan Anda 
kembali pada seseorang yang Anda kenal, seseorang yang 
pernah Anda temui, atau pengalaman batin yang Anda 
miliki? Apakah rasa tersebut rnengundang pikiran-pikiran, 
gagasan-gagasan, atau sikap-sikap, walaupun hanya 
sekilas? Adakah kata tertentu dalam wacana itu yang 
mungkin mengacu pada esensi puisi tersebut?" 

Dari jawaban-jawaban siswa terlihat, bahwa siswa 

belum terlatih membaca estetik, bahkan belum mengenal 

konsep membaca estetik. Meskipun 11 orang 

responden(13,9%) memberikan jawaban yang cukup baik. 

Anehnya semuanya wanita. 

Baik kita simak jawaban salah seorang responden 

wanita tersebut: I 

Jawaban : 

1. Belum pernah. Tapi saya akan mencoba untuk memberikan 

sedikit pendapat saya tentang ha1 ini: 

* Kalau ditinjau dari segi penyair, di sini terlihat 
bahwa pada suatu masa, sang penyair pernah hendak mencium 

jari tangan seseorang(mungkin wanita). Dan penyair sangat 

mengingat peristiwa tersebut. Tetapi gaga1 karena wanita 

tersebut menarik tangannya dengan cepat. Dan lalu 

peristiwa itu begitu saja terlewatkan dari rekaman sang 

wanita. Tapi tidak demikian halnya dengan sang 

penyair(sehingga ia mengekspresikannya lewat "Jari"). 

* Kalau ditinjau dari segi obyek(sang wanita), saya 
sebagai remaja putri menilai, bahwa yang dilukiskan oleh 

sang penyair, sedikit banyak adalah h a  yang wajar. 

Wanita tersebut dengan tepat menarik jemarinya yang 

hendak dicium sang penyair. Hal ini adalah suatu kejadian 



yang refleks pada diri wanita tersebut. Karena mungkin 

dia tidak kenal dengan penyair. Tetapi sang penyair 

mungkin memuja wanita tersebut. Dan ha1 tersebut mungkin 

saja tak akan terekam dalam ingatan sang wanita karena 

bukan suatu ha1 yang istimewa bagi dirinya. Mungkin malah 

suatu ha1 yang wajib ia lupakan. 

2. * Segi penyair 
Ia merasa kecewa karena ternyata wanita tersebur 

kaget dan malah balik bertanya pada penyair termasuk pada 

dirinya tentang harga dirinya, ketika sang penyair 

berusaha mengingatkannya tentang peristiwa itu. 

* Segi obyek 
Barangkali ini adalah suatu ha1 yang wajar. Karena 

wanita tersebut memang tidak mengingat peristiwa 

tersebut, sehingga ia merasa heran dan melontarkan 

pertanyaan tentang sikapnya membiarkan jemarinya 

digenggam oleh orang yang tak dikenal. 

* Pendapat saya pribadi: 
Mungkin saya juga akan melakukan ha1 yang sama 

dengan penyair(jika saya berada pada posisi penyair). 

Merasa kecewa, sedih, jengkel, pokoknya semua perasaan 

bercampur aduk, yang kadang bisa menimbulkan insp:irasi 

untuk menulis puisi atau pun sebuah cerpen. 

Tetapi bila saya berada pada posisi wanita, saya 

tidak tahu apa yang mungkin akan terjadi. Barangkali saya 

malah akan marah besar. Kalau tiba-tiba ada seseorang 

yang menggenggam jemari saya lalu berusaha untuk 

menciumnya dan kemudian mengingatkannya pada saya. 

3. Makna yang saya temukan: 

Pada kenyataannya, ada hal-ha1 yang oleh seseorang 

dianggap khusus, tetapi tidak oleh orang lain. Hal ini 

terjadi karena orang tersebut menganggap, bahwa kejadian 

itu adalah ha1 yang harus ia lakukan dengan atau pun 

tanpa pamrih apa-apa. Dan bahkan mungkin ia sama sekali 



tidak menyadari arti dirinya dalam peristiwa itu, 

sehingga ketika diingatkan mungkin hanya akan menjadi 

suatu renungan atau juga tidak untuk apa-apa. 

4. Saya merasakan suatu ha1 yang lain. Tapi saya 

sendiri tidak bisa mengungkapkannya. Karena tidak tahu 

apa yang 'lain' itu. Mungkin puisi ini membawa saya ke 

hal-ha1 yang mirip dengan pengalaman penyair. Ketika saya 

merasa simpatik dan suka kepada seseorang yang baru saya 

kenal. Sehingga mau tidak mau saya jadi teringat kembali 

kepadanya. Ada rasa sesal, sayang, kecewa, jengkel, 

rindu.. Semuanya teraduk jadi satu. 

Membaca jawaban responden ini, dengan keterkesanan 

yang dalam, peneliti menyadari bahwa potensi apresiasi 

siswa cukup besar.. . Responden ini telah terlibat 

dengan baik dalam praktek membaca estetik dan praktek 

transaksional. Secara intuitif, agaknya. Coba bayangkan, 

seandainya potensi-potensi besar ini dapat dikembangkan 

dengan lebih terprogram. Dengan lebih sadar dan penuh 

pengertian. Kenyataan ini seyogyanya menjadi tantangan 

yang harus dijawab guru dengan program-program pengajaran 

yang lebih sistemik dan sistematik. 

Kita ikuti lagi bait kedua: 

Tetapi tragisnya: 

ketika rekaman peristiwa itu 

kubukakan dari ingatanku kepadamu, 

kau terkejut dan bertanya: 

"Masak semurah itu hargaku 

membiarkan jariku kau genggam". 



Pertanyaan 2: 

Apakah pemahaman(persepsi) Anda terhadap bait-2? 

Kemukakanlah pendapat Anda tentang gejala psikologis yang 

tercermin pada bait ini.(Ingat, setiap peristiwa 

emosional yang menyentuh seseorang selalu mengundang 

kehadiran mekanisme pembelaan harga diri!) 

Mari kita lihat beberapa jawaban terhadap pertanyaan 

2 ini, dari responden yang termasuk kategori baik: 

Jawaban: 

a. Responden B: 

"Memang setiap orang cendrung malu untuk mengakui 

perasaan yang sebenarnya. Bahkan berusaha menghindar jika 

kita diingatkan akan peristiwa yang telah terjadi, 

sehingga dengan ucapan yang tidak sesuai dengan hati 

nurani yang sebenarnya kita berusaha untuk melupakan 

peristiwa itu dan menutup-nutupinya untuk membela harga 

diri kira. Karena memang prinsip hidup kita, jangan 

sampai harga diri itu jatuh dan perasaan kita diketahui 

orang lain ." . 
b. Responden C: 

'Wenurut saya pada bait-2 tersebut tersirat gejala 

psikologis yang menyangkut sifat/perasaan hati manusia. 

Seseorang yang merasa tersinggung harga dirinya karena ia 

seolah-olah "ditelanjangi" orang lain karena perbuatannya 

liri. Ia merasa perbuatan tersebut tidak mungkin 

tkukannya, karena perbuatan tersebut kurang baik. 

Namun demikian, ha1 itu adalah kenyataan yang tak bisa 

dipungkiri sebab h a 1  itu terjadi mungkin karena ada 

dorongan/rangsangan dari dirinya. Biasanya orang tidak 

suka harga dirinya dijatuhkan. Karena itu timbul 

pembelaan diri, meski ha1 itu kenyataan, namun jarang 



orang yang mau mengakui perbuatannya(yan9 kurang baik).Se - 
lain itu emosi sangat mempengaruhi tindakan seseorang, 

hingga terkadang ia melakukan perbuatan tanpa disadari". 

c. Responden D: 

I' Umumnya , wanita cendrung untuk mengingkari 

perasaannya sendiri, apabila isi hatinya diketahui orang 

lain. Kenangan itu mungkin juga masih diingat oleh tokoh 

"kamu". Tetapi ketika "aku" menyampaikannya, dia menjadi 

seperti tersudut, dan menyampaikan penolakan yang 

bertentangan dengan hatinya. Itulah yang mungkin terjadi 

pada bait kedua". 

d. Responden E: 

"Memang peristiwa masa lalu selalu menjadi kenangan 

bagi seseorang pada masa-masa berikutnya, apalagi jika 

kenangan itu adalah kenangan yang sulit untuk dilupakan. 

Menurut pendapat saya, orang yang digenggam tangannya itu 

bertanya karena ada perasaan yang kurang enak dalam 

dirinya. Mungkin saja dia merasa seolah-olah harga 

dirinya terinjak/untuk membela harga diri. Memang pada 

waktu terjadinya peristiwa itu pertamamnya dia mau, 

tetapi kemudian dia sadar karena dia berpendapat bahwa 

dia dianggap orang murahan. Jadi dengan bersikap 

demikian, menimbulkan suatu kebanggaan dalam dirinya". 

e. Responden F: 

Setelah saya mencoba rnemahami apa yang tercermin 

dalam bait-2, maka pendapat saya mengenai gejala 

psikologis yang tercermin dalam bait ini adalah: 

"Bila seseorang mencoba untuk mengenang peristiwa- 

peristiwa bersama orang lain, rnungkin dengan kekasihnya, 

bisa saja orang tersebut tidak akan mengakuinya. Dan 

bahkan seakan-akan mereka tidak pernah berbuat apa- 

apa. Mungkin saja orang yang sedang dilanda cinta bisa 

berbuat apa saja tanpa mereka sadari. Setelah mereka 

sadar apa yang dilakukan salah, mereka tidak mau mengakui 



karena sebenarnya dia tidak ingin melakukan itu. Dia akan 

berusaha bersikap seperti orang yang tidak bersalah untuk 

menghibur dirinya. Dia ingin keluar dari kenyataan yang 

pahit itu dengan berusaha untuk membela diri". 

Membaca jawaban kelima responden ini, kita melihat 

bahwa kadar respons dan analisis mereka cukup 

mengesankan. Di balik jawaban-jawaban tersebut terkandung 

upaya yang bersangkutan untuk terlibat dalam proses 

berpikir dan proses bertransaksi dengan puisi yang 

dibacanya. Mereka menjadi bagian dari pelibatan dirinya 

dengan pengalaman batin, yang dituntut oleh proses 

membaca estetik, yang secara teoritis belum mereka 

kuasai. Karena gurumemang 'belum sempat' rnelatihkannya . 
Jadi, tidak atau kurang masuk aka1 jika ada pendapat yang 

mengatakan bahwa siswa tidak akan mampu menggarap sesuatu 

di luar kegiatan belajar-mengajar yang verbalistis, yang 

bertarget ebtanas. Sikap seperti itu sangatlah naif. 

Kehadiran potensi yang sangat naluriah ini ditandai 

oleh pendapat J. Laplanche dan J.B. Pontalis(l973), 

dengan menggarisbawahi bahwa setiap orang berupaya 

mengemukakan sesuatu, memang hanya untuk mengajukan, 

ernosi-emosinya, kenangan-kenangannya, gagasan-gagasannya, 

melalui saluran bahasa. .. Bahkan Lacan(l981) menegaskan 

bahwa kisi-kisi kejiwaan yang sangat fundamental ini 

sangat menunjang pemapanan hubungan antar-subyektif 

antara analis dengan pribadi yang dianalisisnya sebagai 

hubungan linguistik. 



Kita lanjutkan dengan bait ketiga: 

Benarkah yang kugenggan jarimu 

di senja itu? 

Catatan sejarah tak selamanya diterima benar 

karena yang terlibat 

tak selamanya sadar 

dan menerima sebagai miliknya 

ketika dicoba dilihat lagi. 

Sekedar untuk dilihat lagi, 

Mungkin untuk dikenangkan. 

Pertanyaan 3: 

Bagaimanakah penafsiran(interpretasi) Anda terhadap bait- 

3? Kemukakanlah analisis Anda terhadap bait ini dengan 

memberikan makna yang Anda temukan sendiri. 

Selanjutnya kita ikuti jawaban responden terhadap 

pertanyaan nomor tiga, antara lain sebagai berikut: 

a. Responden B: 

"Sebagai manusia biasa, kita memang sering tidak 

percaya terhadap apa yang telah terjadi pada diri kita 

la masa lalu. Kita bahkan bertanya pada diri sendiri, 

inarkah ha1 itu pernah kita lakukan?'. Tapi setelah 

kita mengingatnya, maka kita sendiri merasa malu dan 

mungkin merasa lucu. Sehingga pada saat kita merenung 

sendirian, ha1 itu akan selalu terkenang sebagai suatu 

peristiwa yang lucu. Dan kita berusaha mengenangnya 

kembali" . 
b. Responden C: 

"Orang sering tidak menyadari apa yang telah 

diperbuatnya. Sejarah atau masa lalu yang suram tidak 



ingin dipercayainya karena dia tidak selamanya sadar 

dalam melakukan sesuatu. Jangankan untuk diterima sebagai 

milik pribadinya, diterima benar saja agak berat terasa 

di hatinya. Kesimpulan makna yang dapat saya ambil adalah 

orang tidak berani menerima kenyataan hidup, masa lalu 

hanya sekedar dilihat atau dikenang saja". 

c. Responden D: 

"Pada bait-3, penulis mencoba untuk bercermin pada 

dirinya dan kembali mengingat-ingat akan apa yang telah 

dialaminya. Ia mulai menyadari bahwa khayalan tak 

selamanya akan menjadi kenyataan". 

d. Responden E: 

"Pada bait0-3 ini sipengarang mengingatkan kita, 

adakalanya kejadian di masa lalu itu ada yang baik dan 

ada pula yang jelek. Dan tiadalah salah bagi kita untuk 

mengingat kembali kejadian yang baik itu dan sekalian 

bisa kita jadikan pedoman untuk melakukan sesuatu di masa 

yang akan datang". 

e. Responden F: 

sit-3 mengemukakan bahwa sesuatu yang telah kita 

KuKan di masa lampau tidak sepenuhnya kita sadari. 

Mu n sesuatu yang lakukan hari ini sudah terlupakan 

es,.. ..arinya. Suatu keburukan yang pernah dilakukan tidak 

diakui lagi karena dianggap sebagai kebenaran atau bahkan 

tidak diingat sama sekali". 

Mengikuti alur makna yang diberikan para responden, 

kita mengetahui bahwa, walaupun dalam jumlah sangat 

terbatas, remaja siswa SMA menjelmakan dirinya menjadi 

penikmat sastra; bukan hanya sekedar peminat sastraPaling 
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tidak siswa-siswa potensial ini mencoba menyadari sikap 

Wordsworth yang menegaskan, bahwa penyair menulis .puisi 

untuk semua insan(al1 human beings), walaupun mereka 

I memiliki aneka ragam tumpah darah dan iklim, bahasa dan 

1 prilaku yang berbeda, serta ketaksamaan hukum dan adat 

1 istiadat. (Tompkins, 1980) 

Mungkin secara tak sadar mereka sependapat dengan 

Shelley yang membayangkan puisi itu berperan serta dalam 

"membangun bangsa yang besar"; pandangan Carlyle yang 

rnenempatkan penyair sebagai pembawa kurnandang suara suatu 

bangsa. Dengan kata lain, puisi menawarkan suatu wahana 

yang mampu mengantarkan bangsa yang bersangkutan pada 

kehidupan yang lebih beradab, berbudaya dan bercitarasa. 

Seterusnya kita telusuri jawaban siswa terhadap 

pertanyaan nomor ernpat. 

Pertanyaan 4: 

Anda rasakankah suatu nuansa khusus dalam batin, ketika 

puisi ini Anda baca secara menyeluruh? Jika ya, 

kemukakanlah perasaan tersebut dalam bentuk interpretasi 

pribadi tentang pesan-pesan puisi ini. 

Menarik untuk menyimak jawaban-jawaban tersebut: 

a. Responden B: 

"Puisi ini memberikan nuansa khusus bagi saya'karena 

puisi ini melukiskan tentang pergolakan batin yang 

dialami rnanusia. Pergolakan batin yang setiap saat dapat 

mendera jiwa seseorang". 



b. Responden C: 

-I "Saya menjadi begitu sentirnentil, karena sepertinya 

I penyair membuka isi hati saya. Saya seperti dipaksa untuk 

1 mengingat kembali kenangan manis yang pernah saya alami, 

I tapi juga membuat saya kecewa, dan berusaha untuk 

I melupakannya". 

c. Responden D: 

"Terus terang, untuk merasakan suatu nuansa khusus 

setelah membaca puisi ini rnemang agak sulit bagi pribadi 

saya. Tetapi saya akan mencoba untuk menginterpretasikan 

tentang pesan-pesan puisi ini: 

a) Masa lalu baik yang surarn atau yang bahagia jangan 

dilupakan begitu saja. Tetapi ambillah sebagai pelajaran 

dalam menghadapi masa-masa yang akan datang. 

b) Dalarn bertindak. atau berbuat, manusia memang selamanya 

belum tentu menyadari apa yang telah diperbuatnya. Oleh 

sebab itu, sebelum bertindak haruslah kita sadari 

tindakan kita itu, supaya tidak lari dari kenyataan 

hidup. 

C )  Masa lalu yang suram janganlah membuat kita terbuai 

dalam lamunan yang tidak berarti. 

d) Dalam berbuat atau melakukan sesuatu janganlah kita 

bersikap ragu-ragu atau bimbang, tetapi kita harus yakin 

dan pasti akan apa yang kita perbuat". 

d. Responden E: 

Ya. Setelah membaca puisi ini saya merasakan betapa 

kita ini kadang-kadang munafik. Mungkin kita sebenarnya 

menyukai pengalaman seperti yang terungkap dalam puisi 

ini, tapi yah! Kita malu untuk mengakuinya. Memang 

begitulah'manusia, lebih suka berpura-pura. 



e. Responden F: 

"Kita manusia memang tak luput dari berbuat khilaf 

dan kesalahan. Ada saat-saat yang membuat kita terlena 

hingga tak sadar dengan apa yang sedang terjadi. Ini 

karena emosi yang timbul dalam diri yang tentu saja butuh 

penyaluran. Saya rasakan bahwa saya pun mungkin pernah 

berbuat khilaf, mengingkari kenyataan. Sebagai remaja 

yang selalu dipengaruhi gejolak/emosi jiwa wajar saja 

kalau ha1 demikian terjadi asal tak melampaui batas. Tapi 

rasanya diri ini malu mengakuinya karena yang wajar pun 

belum tentu benar". 

"Proses menginterpretasi adalah upaya menentukan 

makna sebuah wacana, dan mengevaluasi nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya", kata William R. 

Schroeder.(Nelson, 1986). Ditilik dari batasan ini, 

ternyata jawaban-jawaban responden mencerminkan proses 

interpretasi yang cukup memadai. Mereka telah mencoba 

memberi makna pada (wacana) puisi yang dibacanya. Mereka 

juga mengevaluasi nilai-nilai yang terpesan dalam puisi 

"Jari" karya Bakdi Soemanto tersebut. 

Bahkan secara tidak sadar mereka melakukan tiga 

jenis kegiatan yang memilari proses menginterpretasi itu, 

yaitu: memerikan(mendeskripsikan), mengevaluasi, dan 

menganalisis. Memerikan juga merupakan upaya memperjelas 

kualitas estetik yang pas dari sebuah wacana. 

Mengevaluasi adalah mengukur kualitas berbagai dimensi, 

seperti moral, sikap dan nilai-nilai estetik. Seseorang 



dapat menginterpretasi sebuah wacana tanpa 

rnengevaluasinya, juga seseorang dapat mengevaluasi sebuah 

wacana tanpa melakukan proses interpretasi penuh. Namun 

di situ terdapat perbedaan prosedur sebab interpretasi 

dan evaluasi mungkin saja ' memiliki hubungan yang 

pragmatik. Misalnya, menginterpretasi sebuah wacana 

merupakan kondisi yang perlu untuk menentukan nilai- 

nilai kognitifnya. Sedangkan sejumlah kecil orang akan 

dengan sukarela menginterpretasikan sebuah wacana tanpa 

mengapresiasinya. Karena hubungan yang seperti inilah, 

prosedurnya jadi berbeda, dan teori interpretasi tidak 

perlu memperbincangkan segala-segalanya tentang evaluasi 

sebuah wacana. 

Dalam pada itu, analisis mencoba memperjelas 

berbegai unsur sebuah wacana, tetapi tidak menentukan 

kadar signikansinya, di samping juga tidak perlu 

mengintegrasikannya ke dalam jabaran-jabaran yang 

koheren. Proses analisis membangun interpretasi belaka. 

Namun interpretasi sangat rnembutuhkan suatu analisis yang 

penuh wawasan. Sebab itulah analisis hanya merupakan 

langkah pertama ke arah interpretasi. 

Dari telaah ini, kita dapat mengambil kesimpulan 

sementara bahwa jawaban-jawaban responden yang kita simak 

di atas masih berada pada posisi yang keberadaannya belum 

lagi bersumber dari kegiatan yang terprogram rapi. Masih 

serba kebetulan. Serba intuitif semata. 



Untuk mengerti semua jawaban para responden 

tersebut, agaknya, ada baiknya kita mencoba mengkaji 

lebih lanjut. Kita coba hubungkan dengan hasil kuesiner 

yang diisi oleh responden yang sama. Dalam kuesiner ini, 

sengaja ditampilkan pilihan ' jawaban(options) yang 

menjaring jawaban-jawaban positif. Responden dihindarkan 

dari pilihan jawaban yang negatif, dengan harapan 

responden pun mampu memandang sesuatu dari sudut 

positifnya, Ada lima pertanyaan yang diajukan, masing- 

masing dengan lima pilihan jawaban positif yang tertutup. 

Di samping itu juga diajukan sebuah pertanyaan terbuka 

yang mencoba m.enjaring kemungkinan jawaban negatif.(Lihat 

Lampiran 2!  ) .  

Pertanyaan 1: 

Apakah Anda rasakan perbedaan antara sebelum dengan 

sesudah program PKG tersebut dilaksanakan? 

Jawaban: 

4 0 , 5 %  menjawab bahwa iklim belajar kini lebih sehat 

bila dibandingkan dengan iklim belajar sebelum PKG. 

Di samping itu 4 9 , 3 %  mengatakan bahwa partisipasi siswa 

kini lebih menonjol. Mungkin kenyataan inilah yang 

memungkinkan masih munculnya jawaban-jawaban tes yang 

cukup baik, walaupun persentasenya lebih kecil. Namun 

15,2% responden dengan tegas menyatakan, bahwa 

pelaksanaan program PKG tidak melahirkan perubahan apa- 

apa dalam proses belajar-mengajar apresiasi sastra. 

Bahkan mereka mengemukakan jawaban tersebut dengan 



nada sedikit kesal, selaras dengan pola pikir generasi 

muda yang seadanya dan sejujurnya sebab basa basi bukan 

lagi merupakan bagian dari cara mereka bertatakrama. 

Apakah maknanya kenyataan ini? Maknanya tentu dapat 

beragam, tergantung pada siapa yang menjawabnya. Tetapi, 

paling tidak, ini menunjukkan terdapatnya indikasi bahwa 

proses belajar-mengajar apresiasi sastra di SMA secara 

teoritis sudah cukup baik. Namun dalam proses penerapan 

teori tersebut rnasih terlihat celah-celah kelemahan kadar 

profesional guru. Hal ini, rasanya, dapat ditilik dari 

dua kenyataan di lapangan, yaitu masih adanya jurang 

psikologis antara kelornpok PKG dengan yang non-PKG dan 

kurang jitunya pelaksanaan pr0gra.m tersebut yang 

berintikan penggarapan Lembaran Kegiatan Siswa(LKS). 

Terdapat semacam kebiasaan menyerahkan keseluruhan 

pelaksanaan kegiatan LKS itu pada siswa tanpa bimbingan 

yang efektif dari pihak guru. Sama persis dengan 

pelaksanaan Konsep CBSA, yang seringkali diartikan 

sebagai kegiatan yang menuntut siswa aktif, sedangkan 

guru 'biasa-biasa' saja. Bahkan jawaban responden 

menunjukkan bahwa guru mengalami proses erosi dalam 

pengembangan sikap aktif dan kreatif. 

Tentu dapat dipahami bahwa hukum sebab-akibat juga 

berlaku dan menunjang kesenjangan ini. Mungkin kita tidak 

dapat menimpakan kesalahan pada guru semata. Barangkali, 

:mang, sistem pendidikan kita belum menentukan bentuknya 

yang seharusnya. Atau, bisa jadi, diperlukan semacam 



"upaya debirokratisasi dan deregularisasi" dalam 

penanganan dan pembenahan kelemahan-kelemahan ini? 

Pertanyaan 2: 

Khusus dalam proses belajar-mengajar apresiasi 

sastra, apakah Anda rasakan juga pembaharuan-pembaharuan 

tersebut? 

Jawaban: 

41,7% mengatakan bahwa proses diskusi dalam kelas 

kini lebih berkembang. 53,1% responden menegaskan bahwa 

guru kini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas pendapat 

siswa dalam kegiatan diskusi. Tentu jawaban-jawaban ini 

sangatlah menggembirakan. Sebab siswa telah ditempatkan 

pada posisi sebagai subyek belajar, bukan lagi hanya 

sekedar obyek belaka. Dengan demikian, juga diharapkan 

bahwa siswa diberi peluang-peluang untuk memekarkan 

dirinya sebagai insan-berpikir. 

Dalam jawaban kuesiner ini, ternyata, masih 

ditemukan jawaban lain, walaupun dalam persentase yang 

kecil(5,1%). Dalam jawaban terbuka ini responden 

bersangkutan dengan tegas menyatakan masih terdapatnya 

gejala-gejala yang kurang sehat. Menurut mereka, dengan 

kehadiran komponen LKS sebagai unsur proses belajar yang 

ih mandiri dan berorientasi pada siswa, terlihat bahwa 

u "makin berlepas tangan". Siswa diminta menger jakan 

tugas-tugas LK'S tanpa bimbingan, bahkan kadangkala guru 

terlihat kurang menguasai permasalahannya. Yang lebih 

mengejutkan lagi adalah muncul beberapa pendapat siswa 



yang menilai guru non-PKG ternyata lebih menguasai medan 

dan lebih efektif. Nah, kalau pendapat ini memang 

mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya di lapangan, 

jelas kondisi ini menunjukkan titik-balik yang patut 

dicemaskan. 

Pertanyaan 3: 

Apakah kerangka teori tentang sejarah, kritik dan 

teori sastra masih banyak dibicarakan? 

Jawaban: 

3 6 , 7 %  responden' menjawab betapa pentingnya 

membicarakan masalah tersebut sebab penguasaan. kerangka 

teori : itu sangat mempermudah proses apresiasi. 

Sedangkan 48,1% menganggapnya sebagai sarana yang 

memudahkan penerapan teori tersebut ke dalam prilaku 

berapresiasi. Rupanya guru mengetahui kebutuhan tersebut 

dengan baik. Buktinya ketiga kerangka teori . itu 

masih berperan dominan. 

Yang menjadi masalah adalah terjadinya penyimpangan- 

penyimpangan dalam proses pelaksanaan program. Kenyataan 

inilah yang dituding oleh 21 ,5% responden,yang 

melihat bahwa pentingnya teori dipakai sebagai selubung 

untuk menghindari proses pembimbingan apresiasi yang 

menuntut banyak tantangan pada guru yang bersangkutan. 

Pengalaman menunjukkan, bahwa mengajar teori sastra 

memang lebih enteng dan santai bila dibandingkan dengan 

perencanaan dan pelaksanaan pembinaan apresiasi sastra 

siswa SMA yang cukup kritis itu. 



1 Pernahkah Anda diberi kesempatan berlatih membaca 

I estetik, sehingga terjadi proses transaksi estetik dengan 

wacana sastsa tersebut? 

Jawaban : 

I Responden menjawab bahwa mereka diberi kesempatan 

berlatih membaca estetik. Sehingga dengan latihan- 

latihan tersebut mereka dapat membedakan membaca estetik 

dengan membaca ''yang . lain". ( 37,9%)-: : : -. Kemampuan itu 

membuat mereka dapat menafsirkan wacana sastra(34,1%). 

Tetapi 18,9% dengan tandas mengatakan bahwa mereka tidak 

pernah mendapat latihan membaca estetik. Kalau pun ada 

I latihan membaca, mereka sama sekali tidak merasakan 

perbedaannya dengan proses membaca yang mereka peroleh 

selama di SMP, yaitu semacam latihan membaca pemahaman. 

Mereka hanya diminta menyebutkan, misalnya, tokoh pelaku 

utama, temanya, alurnya. Pendek kata, tidak ada latihan 

yang mencoba mendorong pengalaman batin untuk menemukan 

asosiasi-asosiai, emosi-emosi, . . gagasan-gagasan Yang 

benar-benar menampakkan keunikan yang ideosinkretik itu. 

Jika pendapat terakhir ini benar, barangkali 

kenyataan ini berpangkal pada kurang mantapnya 

pengetahuan guru dalam memahami peranan pembaca estetik, 

sehingga fokus kegiatan yang disebut sebagai "membaca 

tetik" belum berhasil mendukung kebermaknaan konsep 

sarnya. Konsep ini dengan- tegas digariskan 

Rosenblatt (Young, 1987) dengan menyatakan: 



"Setiap saat seorang pembaca terlibat dalam pengalaman 
dengan karya seni, dia selalu berada dalam suasana hati 
yang mencipta sesuatu yang baru. Pada dasarnya, proses 
memahami sebuah karya mercakup upaya menciptakan kembali 
karya tersebut, suatu usaha untuk menggapai konsep- 
konsep dan sensasi-sensasi yang terstruktur, Yang melalui 
proses tersebut pengarang mencari pel.uang untuk 
menyampaikan kualitas olah rasa kehidupannya. Masing- 
masing pembaca haruslah melakukan suatu sintesis baru 
unsur-unsur tersebut dengan hakekat kediriannya. Tetapi 
perlu diingat, bahwa yang bersangkutan hendaknya 
mengembangkan komponen-komponen pengalaman itu pada 
wacana yang dinkmatinya". 

Pengertian tentang konsep membaca estetik begini, 

yang nampaknya, belum dikuasai guru secara sadar. Sebab 

itu penting sekali setiap guru apresiasi sastra berlatih 

diri menguasai kiat-kiat membaca estetik, sehingga 

sebagai pembaca estetik mahir, guru tersebut yakin diri 

melatih siswa-siswanya secara sistemik dan sistematik. 

Hampir tidak mungkin menuntut siswa melakukan sesuatu, 

yang gurunya sendiri jarang atau tak pernah 

melaksanakannya sendiri. 

rtanyaan 5: 

Ketika membaca sebuah puisi, cerpen atau menyaksikan 

buah 

- - C -  

drama, mampukah Anda memberi makna atau 

ntrlla~sirkannya secara pribadi dengan bantuan asosiasi 

pengalaman batin Anda? 

waban : 

67% responden menyatakan kemampuannya, sebab 

ngalaman batin bermakna hasil proses perenungan 

mandiri. 4 6 , 8 %  malah menegaskan bahwa asosiasi pengalaman 

batin itu merupakan hasil proses membaca sendiri, dengan 

kata lain sebagai proses penghayatan pribadi. 



Kenyataan yang didukung oleh pernyataan responden 

yang cukup meyakinkan ini memang menggembirakan, walaupun 

masih ada.sejumlah 3,8% responden yang masih menegaskan 

ketidakmampuannya. Mungkin sekali kelompok ini terdiri 

dari kelompok yang sangat terus terang dan jujur, atau 

sama sekali tidak menyenangi wacana sastra. Dalam kondisi 

seperti inilah diperlukan 'intervensi' guru, seperti yang 

disarankan oleh Corcoran(l987): 

"Pada komunitas-baca di dalam kelas, guru harus 
sungguh-sungguh memperhatikan tata urut kegiatan dan 
pertanyaan, bahkan prarancangan kegiatan belajar, yang 
dihasilkan oleh seperangkat aktifitas dengan langkah- 
langkah berikut: (1) pengenalan wacana; (2) penjajakan 
dan pembacaan wacana, untuk memungkinkan pengimbasan 
estetik, . yang bermuara pada pengembangan imajinasi, 
antisipasi dan restrospeksi, pelibatan dan pembangunan 
wawasan serta penataan pilihan-pilihan nilai; (3) 
pemberian waktu dan kesempatan yang cukup pada setiap 
pribadi siswa untuk menyatakan, dalam berbagai cara, 
esensi langsung dan unik suatu proses transaksi; dan (4) 
menciptakan kesempatan yang memadai pada siswa untuk 
memperluas cakrawala pandangannya dengan mengajukan sikap 
dan pendapat yang bertolak dari pengalaman batinnya yang 
sangat mempribadi". 

Kita meyakini langkah-langkah yang disarankan oleh 

Bill Corcoran ini, rasanya, belum menyentuh proses 

perencanaan dan ~elaksanaan kegiatan belajar apresiasi 

sastra di SMA Sumatra Barat. Segalanya masih berjalan 

secara alamiah, maksudnya belum berdasarkan rancan2 

an yang disusun secara sadar. Kelemahan-kelemahan ini 

yang perlu segera ditanggulangi, sehingga perolehan 

belajar siswa bukan lagi berbentuk perolehan yang 

bersifat kebetulan dan "nasib baik" guru .semata. Hal ini 

kita coba telusuri lagi dalam pembahasan selanjutnya, 

dengan memanfaatkan hasil kuesiner guru. 



B. Pembahasan 

Bertolak dari beberapa analisis yang terhimpun pada 

bagian sebelumnya, perlu dilakukan kajian-kajian lebih 

lanjut dalam bentuk pembahasan terhadap kemampuan membaca 

estetik siswa SMA. Kajian ini jadi sangat penting sebab 

dalam proses pembinaan apresiasi sastra peranan membaca 

estetik sangatlah menentukan. Tidak mungkin dipungkiri, 

bahwa pembinaan kemampuan membaca estetik merupakan modal 

utama dalam upaya peningkatan kadar apresiasi sastra. 

Data penelitian menun jukkan, bahwa 35,4% responden 

termasuk kelompok kurang berkemampuan membaca estetik, 

sedangkan 4 0 , 5 %  tergolong berkemampuan sedang. Apa itu 

artinya? Kenyataan itu berarti siswa SMA Negeri Sumatra 

Barat masih memerlukan pembenahan dalam kegiatan-kegiatan 

berlatih membaca estetik. Porsi latihan ini harus 

diperbanyak, baik secara Kuantitatif maupun kualitatif. 

Apalagi jika kita bersedia menyimak rekornendasi yang 

disampaikan oleh Robert E. Probst(1988): 

"Diskusi tentang kegiatan membaca menghasilkan 
beberapa butir rambu-rambu. Pertama dan yang paling 
mendasar, bahwa pembaca "menciptakan kembali" puisi 
tersebut. Ia tidak mencari makna mutlak yang terkandung 
dalam wacana dan menerimanya begitu saja, tetapi justru 
membawa ke dalam wacana itu segala wawasan dan pengalaman 
yang telah diserapnya selama bertahun-tahun. Selanjutnya 
diciptakannya makna dari persentuhan unsur wawasan dan 
pengalaman batinnya dengan wawasan dan pengalaman batin 
penyair. Kedua, bahwa pembaca diberi kesempatan untuk 
melihat dirinya dalam wacana yang dibacanya. Karya sastra 
mengundang pembacanya untuk mengamati response 
pribadinya, untuk melihat potret dirinya. Dengan 
demikian, pembaca mempertajam dan memperlangsing 
pemahaman tentans d.irinya sendiri. Ketiga, membaca 



merupakan pengalaman yang membentuk sikap dan nilai. Lalu 
pembaca membina dirinya menjadi seorang cendekiawan 
selama proses membaca itu berlangsung. Keempat, seorang 
pembaca haruslah aktif dan bertanggung jawab terhadap 
proses pemberian makna terhadap wacana yang dibacanya, 
sekali gus menentukan pilihan-pilihan nilai yang serasi 
dengan jati dirinya". 

Dalam kuesiner guru terlihat bahwa 64.2% responden 

menyimpulkan meningkatnya partisipasi siswakdalam proses 

belajar, terutama setelah penggalakan program PKG. Juga 

dalam pernbinaan apresiasi sastra. Yang menjadi pertanyaan 

sekarang,"Seberapa jauhkah peningkatan partisipasi itu 

mendorong peningkatan kadar kebermaknaan belajar siswa?". 

Apakah iklim belajar yang dikatakan sehat itu benar- 

benar memberi tempat pada rekomendasi Probst di atas? 

Benarkah ketika melaksanakan latihan membaca puisi, siswa 

telah 'digiring' ke arah menciptakan kembali puisi 

tersebut sehingga menjadi miliknya, bahwa siswa telah 

menjadi subyek 'dari proses membacanya? Benarkah guru 

telah membimbing siswa mampu melihat potret dirinya dalam 

larik-larik puisi itu? Benarkah siswa telah berkesempatan 

menemukan .pilihan sikap dan nilainya? Benarkah sungguh- 

1 sungguh telah mampu memberi makna puisi yang dibacanya 

secara layak? Cukup banyak pertanyaan yang mungkin 

diajukan, yang agaknya dapat merupakan masukan bagi 

penelitian-penelitian di masa depan. 

Menilik pada jawaban tes kelompok kurang dan sedang, 

peneliti masih meragukan kebermaknaan proses belajar 

apresiasi sastra yang kini berlangsung. Masalahnya 

mungkin terletak pada kurikulum pengajaran sastra dan 



penjabarannya ke dalam perencanaan dan pelaksanaannya di 

lapangan. Sasaran apakah yang hendak dicapai dengan 

penjabaran-penjabaran tersebut, lalu apa orientasinya? 

Kerancuan proses penjabaran kurikulum ini secara tersamar 

dibenarkan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum, ketika ditanya tentang sasaran 

Kurikulum 1984, sebagai penyempurnaan Kurikulum 1975. 

Pimpinan sekolah, agaknya, masih terbelenggu oleh 

keharusan mengejar target ebtanas yang hampir selalu 

menggunakan bentuk tes obyektif. Sedangkan Menristek 

Habibie menegaskan, dalam ceramahnya di hadapan sivitas 

akademika IKIP Padang beberapa waktu yang lalu, bahwa tes 

obyektif tidak akan pernah mampu mengungkapkan hasil 

proses berpikir siswa. 

Dalam posisi seperti ini, para auru bagaikan 'makan 

buah simalakama': ditingkatkan kadar berpikir siswa, 

namun tes ebtanas hanya menampilkan pertanyaan-pertanyaan 

kognitif dengan taraf mengingat fakta. Namun secara 

teoritis, satuan pelajaran yang dirancang guru harus 

menggunakan pendekatan CBSA dan pendekatan Proses. Dengan 

demikian terlihat adanya ukuran ganda dalam cara kerja 

guru, yaitu membaharu dalam teori, tetapi tetap 

tradisional dalam pelaksanaan. 

Menarik untuk dicatat sebuah hasil penelitian. yang 

menyinpulkan. bahwa strategi-stra-tegi. pengajaran sastra-di 

$MA belum.lagi 'sepenuhnya berfungsi, tetapi masih banyak 

berperan sebagai semacam "pajanganW.(~ahar, 1989) 



Berbicara tentang kegiatan membaca siswa, 42,8% 

responden mengatakan, bahwa kegairahan membaca makin 

membaik. Timbul pertanyaan,"Membaik dalam ha1 apa? 

Kuantitas atau kualitasnya?". Frekuensi membaca yang 

tinggi belum tentu mencerminkan mutu membaca yang baik, 

apalagi dalam kaitan membaca estetik. Kenyataan ini 

terlihat jelas pada kemampuan membaca 35,4% responden 

pengikut tes membaca puisi yang diberikan dalam proses 

pengumpulan data penelitian ini. 

Dalam kaitan pernyataan guru : tentang .makin 

membaiknya gairah membaca siswa, patut diperhatikan 

sebuah pertanyaan . yang dia jukan oleh Emrys 

Evans(1987),"Siapakah pembaca yang baik itu?". Evans 

menegaskan jawabannya dengan mengatakan, bahwa ada empat 

butir landasan pikir yang harus diamati dengan seksama 

oleh guru, yaitu: 

1. Guru perlu memikirkan siswa(SMA atau PT) dari 
sudut usia, minat dan perhatiannya sebagai pembaca. Yang 
paling dibutuhkan mereka adalah bahwa mereka harus mampu 
dan gembira membaca untuk kepuasan dan kenyamanan hati 
pada saat mereka melakukannys*. 

2. Guru seyogyanya mempertimbangkan hubungan remaja 
siswa yang sedang bertumbuh ini dengan lingkungan mereka 
yang lebih tua, bahkan yang lebih muda. Dengan kata lain, 
guru perlu memperhatikan seluruh populasi pembaca sebagai 
titik sentral pembinaan. 

3. Guru patut mempertimbangkan kesamaan upaya dalam 
proses pembinaan ketrampilan membaca siswa, Paik yang 
akan melanjutkan pendidikannya ke PT, maupun yang akan 
terjun ke masyarakat. 

4. Guru tidak selayaknya hanya memusatkan perhatian 
pada mereka yang berpotensi untuk menjadi pembaca sastra 
yang baik saja, tetapi juga harus memperhatikan mereka 
yang kurang berpotensi. Untuk itu perlu dicarikan; 
strategi kegiatan membaca yang mampu memotivasi semua 
pihak. Pada dasarnya yang perlu dibina bukan hanya 
kelompok minoritas yang berpotensi itu belaka, tetapi 



keseluruhan pembaca yang akan menjadikan buku sebagai 
ajang kesenangan, ' yang penuh tantangan. Tantangan yang 
marnpu mernperluas cakrawala berpikir dan merenungkan 
hakekat kehidupan. 

Melalui pengamatan langsung di lapangan, peneliti 

belum menemukan kondisi ideal yang diharapkan Evans 

tersebut. Kenyataan ini, hendaknya, rnerupakan masukan 

bagi Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

FPBS - IKIP dan program studi yang sama pada FKIP- 

Universitas untuk mengembangkan silabus yang lebih 

relevan dengan tuntutan kebutuhan mahasiswa calon guru. 

Masih perlu dijabarkan dengan seksama kebutuhan-kebutuhan 

nyata ketrarnpilan mernbaca(estetik), Yang secara 

konseptual harus dikuasai oleh setiap guru sastra. 

Kenyataan lain yang tak dapat disangkal adalah 

kurang baiknya kerjasarna antara LPTK, sebagai lernba'ga 

penghasil guru, dengan Kanwil Depdikbud, sebagai lembaga 

pernakai lulusan LPTK. Keluhan yang peneliti dengar 

langsung di lapangan, sungguh memprihatinkan. Para guru 

rnengatakan, bahwa apa yang mereka temukan di lapangan 

sangat berbeda dengan apa yang rnereka peroleh di LPTK. 

Hal ini, sesungguhnya, bukan ha1 yang luar biasa sebab 

perolehan mereka di LPTK hanyalah garis-garis kerangka 

ilmu bidang studi dan keguruan. Sedangkan tugas mereka di 

lapangan haruslah menjabarkan kerangka ilmu itu sebagai 

rancangan kerja yang operasional, sesuai dengan tuntutan 

kurikulum sekolah yang bersangkutan. Namun dernikian, 

tampaknya, masih perlu penjabaran langkah-langkah yang 

lebih efektif, selaras dengan tujuan pengadaan tenaga 



kependidikan yang lebih profesional. Kita harus melangkah 

ke situ, jika tidak kita akan selalu berada pada posisi 

"lain di mulut ,lain di hati". Suatu sikap yang tentunya 

sangat bertentangan dengan tuntutan dan kebutuhan guru 

pada tahun 2 0 0 0  yang akan datang, yang hanya terpaut 11 

tahun lagi. LPTK perlu menyimak pesan Alfin Toffler(1974) 

bahwa LPTK haruslah bercitra masa depan. Dengan demiki- 

an, barulah guru juga mampu memiliki citra masa depan 

dalam menunaikan .tugas-tugas mulianya, secara lebih -man- 

tap dan profesional. 

"Membaca estetik bermakna melibatkan pembaca dalam 

proses transaksi", .kata 5 0 %  responden. Sedangkan 14,3% 

mengartikannya sebagai membaca(bersuara)indah, seperti 

Putu Wijaya membacakan sebuah cerpen atau Inke Maris 

membawakan acara Dunia dalam Berita. Selebihnya memilih 

berbagai butir pilihan jawaban yang lain. 

Pertanyaan yang mengganjal sekarangIMApakah dalam 

pengertian-pengertian tersebut terkandung jelas perbedaan 

yang sangat mendasar antara kegiatan membaca estetik 

dengan membaca eferen?". Untuk rnenemukan jawaban ini 

peneliti mengajukan pertanyaan langsung pada responden, 

dalam kesernpatan yang terpisah. Hasilnya, 89% dengan 

jujur menyatakan kekurangpahamannya. Dalam proses membaca 

pemahaman yang digariskan oleh kurikulum tidak ditemukan 

pembedaan kedua jenis membaca tersebut. 

Jika demikian keadaannya, patut dimengerti bahwa 

kegiatan belajar-mengajar membaca di SMA belurn rnenyentuh 



masalah tersebut secara sadar dan terprogram. Paling- 

paling hanya diingatkan, bahwa proses membaca sastra 

mengandung dan mengundang unsur-unsur imajinatif, 

sedangkan membaca wacana non-sastra merupakan upaya 

menjaring data dan fakta. 

Sebenarnya guru sastra dewasa ini telah melangkah 

jauh bila dibandingkan dengan guru sastra satu atau dua 

dasawarsa yang lalu dalam usaha mereka meningkatkan 

pembinaan apresiasi sastra. Juga kondisi dan fasilitas 

sekolah semakin membaik. Dalam wawancara dengan kepala 

sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dapat 

diketahui berbagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh 

pimpinan sekolah. Bahkan SMA kini telah memiliki tenaga- 

tenaga pustakawan yang terlatih, yang khusus menangani 

perpustakaan sekolah. 

Masalah teramat mendasar yang tampaknya perlu 

segera ditangani adalah penataan program kegiatan membaca 

secara lebih terarah. Perlu dipikirkan secara nasional 

langkah-langkah penyesuaian kegiatan belajar membaca pada 

tingkat SMP dan SMA, agar perolehan belajarnya mampu 

memenuhi tuntutan zaman yang melaju bersama perkembangan 

ilmu p,engetahuan dan teknologi. Mungkin sasaran utama 

pembenahan yang paling mendesak adalah peningkatan gairah 

membaca siswa, sehingga ketrampilan membaca tersebut 

menjelma menjadi semacam komoditas kehidupan yang 

memodren. Diharapkan pada awal abad ke XXI kelak budaya 



membaca dapat mencapai tahap keberadaban yang memadai. 

Kehendak untuk segera mampu melaksanakan proses alih 

teknologi pun menuntut ketrampilan membaca yang berkadar 

tinggi itu. 

Pembenahan tersebut hendaknya dapat dirancang secara 

terpadu antara GBPP SMP, yang kelak terjelma jadi 

pendidikan dasar 9 tahun, dengan GBPP SMA. Harus 

tercermin kesinambungan yang berasas dan berkeajekan. 

Program itu ditata secara integral, yang memungkinkan 

lulusan pendidikan dasar memiliki ketrampilan 

membaca(eferen dan estetik) minimal, yang memungkinkan 

lulusan program wa,jib belajar itu . mampu memperoleh 

pengalaman sastra, sebagai wahana kehidupan masyarakat 

maju, yang melangkah menatap masa depan. 

Sisi lain yang juga perlu diperhitungkan adalah 

pengeksplisitan proses berpikir dalam kegiatan belajar 

membaca tersebut, baik eferen apalagi estetik. Membaca 

sebagai sarana berpikir ini hendaknya .telah dimulai sejak 

seseorang melek huruf. Dengan demikian, diharapkan proses 

membaca langsung berperan sebagai kegiatan olah pikir, 

sekaligus olah rasa, yang mampu mencerdaskan dan 

membudayakan pembaca yang bersangkutan. Jelas, ini bukari 

tugas yang ringan dan bersahaja. Melainkan tugas yang 

memerlukan pemikiran serius dan penangamnnya tak boleh 

acak-acakan. Sarana pendukung perlu dihadirkan. Tentunya 

dana juga harus diadakan. Bukankah upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa merupakan amanat UUD 1945? 



Latihan membaca estetik lebih ditekankan pada 

latihan berkomunikasi dengan wacana(57,1%), belum lagi 

sampai pada tahap bertransaksi dengan wacana(35,7%). Ini 

berarti bahwa konsep membaca estetik belum terlaksana 

sebagaimana mestinya. Ketika dilacaki lebih lanjut 

tentang proses berkomunikasi dengan wacana tersebut, 

ternyata secara konseptual acuan dasarnya. belum duduk. 

Dengan kata lain, konsep membaca estetik masih samar- 

samar . 
Berkomunikasi dengan wacana dapat terjadi secara 

eferen. Seperti yang diungkapkan oleh Rosenblatt(l985), 

seringkali proses komunikasi itu dimulai dengan 

pertanyaanIwFakta apakah yang disampaikan oleh puisi ini 

pada Anda?". Pertanyaan jenis ini mengajarkan pada siswa, 

bahwa seseorang mendekati wacana sastra justru sama 

dengan mendekati wacana informatif. Secara eferen mencari 

jawaban yang harus disampaikan pada akhir kegiatan 

membaca wacana tersebut. Bahkan dalam proses membaca 

basal pun kecendrungan yang sama masih terlihat, walaupun 

minat pembaca telah diikutsertakan. Namun semua 

pertanyaan tetap dikerubuti oleh pertanyaan dan komentar 

yang sama, yang hanya cocok untuk diterapkan pada wacana 

yang murni informatif. 

Bahkan ketika di dalam kurikulum tercantum pokok 

bahasan: pengajaran sastra, pendekatan yang digunakan 

masih tetap berbau ef eren. Siswa diminta 
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mendemonstrasikan pemahamannya dengan melaporkan daya 

ingatnya tentang rincian urutan gagasan dan peristiwa 

yang ditemukan dalam wacana tersebut. Tampaknya wawasan 

seperti ini berkelanjutan sampai ke tingkat pendidikan 

tinggi. Malah di saat mahasiswa telah mengembangkan 

pengalaman estetiknya, mereka masih selalu terperosok 

pada berbagai kegiatan yang berbentuk eferen, seperti 

memparafrasekan wacana sebagai bukti bahwa mereka memang 

telah membaca wacana tersebut dengan baik; dan mereka 

memahami isinya(secara eferen! ) .  Sebab itu tidak 

mengherankan jika upaya-upaya yang memberikan penekanan 

pada pendekatan respons senantiasa bernada superfisial. 

Siswa atau mahasiswa memang telah diperkenalkan dengan 

wacana sastra sejak bertahun-tahun, tetapi mereka belum 

terlatih untuk menyatakan pengalaman sastranya. Dengan 

kata lain, belum terlatih memberikan perhatian yang cukup 

pada penampilan respons pribadi. 

Kita mengetahui, bahwa pembaca perlu mendekati 

wacana sastra dengan sikap mental estetik. Siswa SMA, 

sebagai pembaca yang baik, karena itu perlu "digiring" 

ke arah titik pusat perhatian proses membaca estetik. 

gaukan sekedar menyangkut gagasan-gagasan yang terkandung 

dalam wacana itu, tetapi juga kehadiran sikap., sensasi , 

perasaan, dan lintasan-lintasan emosional yang sangat 

mempribadi, yang menggoncang dan mengendap rasa. Prilaku 

' seperti c v r ?  memungkinkan seorang pembaca mampu 

bertransaksi dengan wacana yang dibacanya. Untuk 



selanjutnya dapat membangun proses penikmatan sastra. 

Sebaliknya dari sekonyong-konyong mengarah ke sikap 

dan analisis eferen, pembaca remaja SMA perlu didorong 

agar mau dan mampu menemukan sesuatu yang memikat 

perhatiannya. Sesuatu yang dianggapnya penting, yang 

menggelitik batinnya, yang disenangi atau yang tidak 

disenangi, yang mengundang teka teki atau yang 

mencengangkan. Kemampuan menemukan "sesuatu" seperti 

itul'ah yang memungkinkan mereka lebih bersikap mental 

estetik. 

Teori belajar sastra mutakhir mengajarkan, bahwa 

pengalaman-pengalaman personal dapat menumbuhkan akar- 

akar kemampuan bertransaksi yang lebih mantap dengan 

karya sastra. Ini, tidak berarti bahwa segalanya akan 

muncul begitu saja, tetapi kemampuan tersebut dibangun 

atas dukungan potensi-potensi yang tetlah dimiliki 

sebelumnya. Kita, memang, selalu berasumsi, bahwa 

kemampuan membaca estetik berlangsung dengan baik dalam 

konteks membaca yang kadar kebermaknaannya tinggi. 

Dalam kegiatan latihan membaca ternyata bahwa 85,7% 

responden melaksanakannya dalam bentuk latihan terbimbing 

di dalam kelas. Sedangkan mekanisme evaluasi tingkat 

perolehan siswa dilakukan dengan memberi siswa tugas- 

tugas terstruktu(57,1%). Melihat langkah-langkah yang 

dilakukan guru dalam latihan membaca ini, timbul harapan 

bahwa masa depan ketrampilan membaca(eferen dan estetik) 

segera memasuki era baru. Persoalannya kini,"Seberapa 

jauh terkandung keserasian antara proses perencanaan 



I ajek didukung oleh penerapan yang jitu?". Tentu tugas 

I yang tidak gampang ini harus dimulai sejak mahasiswa 

: I  calon guru ditem~a. di LPTK- Harus diawali sejak guru 

mengikuti proses pendidikan prajabatan, tidak cukup hanya 

dengan kegiatan-kegiatan penataran dalam-jabatan belaka. 

Karena proses melatih diri menjadi tenaga profesional 

yang mampu melatih ketrampilan membaca estetik siswa 

memerlukan waktu yang cukup panjang. Gani(1988) mencoba 

menanggulangi kerumitan ini dengan mengemukakan pendapat 

sebagai berikut: 

"Strategi pengajaran sastra di perguruan tinggi 
secara esensial memperkenalkan calon guru dengan berbagai 
buku dengan genre yang bercakupan luas, untuk menjelajahi 
strategi dan bahan pengajaran sastra. Juga memberi guru 
kesempatan untuk mengamati perasaannya sendiri tentang 
episode dan gagasan kontroversial yang terdapat dalam 
buku sastra. Jerzy Kosinski, seorang penulis ternama, 
menjelaskan sekolah sebagai salah satu institusi yang 
dapat membantu 'para dewasa masa depan' menjadi pribadi- 
pemikir, yang mampu merenung dan berfungsi dalam dunia 
yang penuh tekanan, konflik-konflik nilai, dan kerancuan 
moral. Kosinsky melihat fungsi pendidikan di dalam 
masyarakat sebagai lembaga yang memiliki kemampuan untuk 
membantu siswa berjuang dan bergumul dalam hidup dengan 
penjelajahan tentang realitas dan ketaksaan yang 
ditemukan dalam cipta sastra. Bagi Kosinskp sekolah 
menawarkan pada seseorang sedikit kesempatan terstruktur 
untuk menganalisis situasi kehidupan dan mengevaluasi 
secara kritis kondisi kemanusiaan dalam kerangka panduan 
~ertukaran nilai sastra dan kemanusiaan". 

Pandangan ini, tentu, secara implisit menggariskan 

sikap bahwa calon guru sastra hendaknya sudah terbiasa 

dengan latihan-latihan yang mempertajam persepsi dan 

interpretasinya dalam menggarap pengembangan ketrampilan 

mengapresiasi. Dengan demikian, tuntutan tugas di 



lapangan dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga 

anggapan atau kenyataan bahwa tak ada keselarasan antara - 
perolehan belajar di LPTK dengan kegiatan operasional di 

lapangan dapat dipupus secepatnya. 

Pilihan strategi diskusi yang dite rapkan oleh 57,2% 

responden menampakkan isyarat-isyarat membaharu yang 

menggembirakan. Mudah-mudahan pilihan dan penggunaan 

strategi tersebut benar-benar terjabarkan dengan jeli dan 

cermat. Berlandaskan kerangka teori yang dikembangkan 

oleh William Glasser serta Bruce Joyce dan Marsha Weil, 

seperti yang diungkapkan oleh Gilstrap(l975), aengan ulas - 
an bahwa guru sekarang banyak menggunakan strategi yang 

ditawarkan oleh William Glasser. Dia mencoba menerapkan 

prinsip-prinsip psikiatrik yang disebutnya "terapi 

realitas" di dalam kelas melalui mekanisme dasar 

waktu selama 30-45 menit, paling pertemuan kelas , .*Ar-nJ3" 

kurang sekali seminggu, ketika siswa dan guru terlibat 

dalam diskusi tentang masalah-masalah secara terbuka, 

dalam rangka menemukan pemecahan masalah bersama. 

Terdapat tiga tipe pertemuan kelas ini, yaitu tipe 

pertemuan pemecahan-masalah-sosial, tipe pertemuan 

terbuka, dan tipe pertemuan diagnostik pendidikan. 

Tipe pertama, biasanya terkait dengan masalah sosial 

dan prilaku. Dalam tipe ini siswa berusaha berbagi 

tanggung jawab bela jar dan .{;:.;:-: Y . ; C  ?.. memecahkan segala 
i e 

permasalahan di dalam kelas. Tipe kedua, mendorong siswa 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah tentang 



pengalaman belajarnya di dalam diskusi, sambil mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tuntutan 

kurikulum. Tipe ketiga, langsung bersentuhan dengan 

sesuatu yang sedang dipelajari. Tujuannya cukup jelas, 

yaitu untuk mengetahui apakah siswa memahami pelajaran- 

pelajarannya, dan mana yang dapat dikuasai siswa serta 

mana yang tidak. Bentuk diskusi seperti ini merupakan 

peneguhan aspek yang paling penting dalam pertemuan- 

pertemuan kelas, terutama dapat dimanfaatkan untuk 

membantu siswa mengembangkan perubahan prilaku 

belajarnya. Sehingga siswa diharapkan dapat lebih 

membentuk dirinya menjadi pribadi yang bertanggung jawab 

responsif dan mandiri. Siswa seperti inilah yang dapat 

langsung memantau perkembangan dan pertumbuhannya lebih 

lanjut. Dari prinsip-prinsip diskusi beginilah kemudian 

dikembangkan berbagai jenis diskusi yang sangat membantu 

guru untuk menggunakan pendekatan CBSA dan pendekatan 

Proses, yang merupakan landasan pijak Kurikulum 1984. 

42,8% responden menyatakan memilih strategi inkuiri 

sebagai sarana pemantapan latihan ketrampilan membaca 

estetik. Jelas pilihan ini sangat tepat sebab strategi 

ini merupakan kutub yang teramat efektif dalam pembinaan 

pola berpikir yang konstruktif. Seperti diketahui, 

perangkat strategi belajar-mengajar itu terbentang dalam 

sebuah kontinum: dari kutub ekspositori(directive) menuju 

ke kutub heuristik(non-directive), yaitu bergerak dari 

strategi yang menempatkan siswa dalam posisi sebagai 



penerima ilmu, ke arah strategi yangr-remungkinkan siswa 

menemukan sendiri. Strategi inkuiri menurut Gage(1969) 

didefinisikan sebagai prosedur mengajar yang menekankan 

pada proses belajar mandiri; sejenis tipe mengajar yang 

dirancang untuk memekarkan aktifitas yangberdimensi luas, 

berorientasi pada proses, swakelola dan reflektif. 

Ketika ditanya tentang langkah-langkah pembinaan 

membaca estetik, 57,2% responden berpendapat, bahwa lebih 

baik perencanaan programnya dirancang bersama oleh 

kelompok guru mata pelajaran sejenis, sedangkan 4 2 , 8 %  

menyarankan direncanakan dan dilaksanakan oleh guru yang 

sama. Kedua pandangan ini, tentu, mengandung kelebihan 

dan kekurangannya masing-masing. Namun rasanya pilihan 

pertama jauh lebih bercitra masa depan. Dengan proses 

perancangan yang dipikirkan dan dijabarkan bersama, 

agaknya, hasilnya lebih mangkus. Sebab selama proses itu 

berlangsung semua pihak berkesempatan berbagi pengalaman 

dan bertukar pendapat. Keuntungan lain yang dapat diraih 

dari pilihan ini adalah kecilnya kendala pelaksanaan yang 

mungkin ditemukan. Sebagai hasil perancangan bersama, 

siapa saja akan dapat melaksanakannya dengan berpedoman 

pada rambu-rambu yang disepakati bersama. Untuk kemudian 

secara berkala dapat pula dikaji lagi, sehingga proses 

modifikasi dengan mudah terlaksanakan. Bertolak dari pem- 

bahasan yang diwarnaj. oleh kuesiner guru ini .dapat 

disimpulkan,. bahwa: iklim 'be1,a jar dan cakrawala berpikir 

guru cukup baik; tinggal lagi masalah tindak lanjutnya. 



Hasil wawancara dengan kepala sekolah dan wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum menunjukkan, bahwa 

pimpinan sekolah telah melakukan berbagai upaya 

peningkatan kadar keprofesionalan guru. Antara lain 

dengan melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan 

kegiatan belajar-mengajar apresiasi sastra. Pemantauan 

yang dilakukan secara berkala itu diselenggarakan dengan 

mengontrol dan meneliti satuan-satuan pelajaran yang 

disiapkan oleh tim guru apresiasi sastra dan ketrampilan 

bahasa Indonesia. Masukan-masukan yang diberikan oleh 

pimpinan sekolah, selanjutnya didiskusikan oleh tim di 

dalam pertemuan-pertemuan terjadwal tim. 

Menurut pimpinan sekolah, prestasi kelompok atau 

individu guru selalu diiringi oleh pemberian insentif- 

insentif tertentu, misalnya, dengan pengajuan kenaikan 

pangkat yang bersangkutan, pemberian kesempatan mengikuti 

pendidikan di LPTK dalam bentuk izin-belajar, atau 

pemberian honorarium yang diambilkan dari dana SPP/DPP. 

Kadangkala dalam bentuk bantuan-bantuan lain yang sangat 

meringankan beban guru. Di samping itu, pirnpinan sekolah 

juga mengusahakan pengadaan buku-buku pelajaran serta 

alat bantu pengajaran yang dapat menunjang pemantapan 

unjuk kerja guru. 

Cukup menarik untuk dicatat, bahwa pimpinan sekolah 

juga mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak sanggar- 

sanggar sastra dan sastrawan setempat dalam rangka 

pelibatan siswa dalarn kegiatan-kegiatan kreatif. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini diketengahkan kesimpulan-kesimpulan 

yang ditarik dari proses analisis dan pembahasan yang 

dilakukan terhadap data yang terhimpun dari lapangan. 

Bertolak dari kesimpulan tersebut segera disampaikan 

beberapa rekomendasi yang seyogyanya diikuti oleh tindak 

lanjut berprogram dan bertahap. 

A .  Kesimpulan 

1. Iklim dan sistem belajar apresiasi sastra di SMA 

Sumatra Barat sudah mengalami banyak kemajuan, jika 

dibandingkan dengan iklim dan sistem belajar 1-2 

dasawarsa yang lalu. 

2. GBPP 1984 telah menggarisbawahi, bahwa pembinaan 

apresiasi merupakan fokus pengajaran sastra. 

3. Iklim, sistem dan fokus pengajaran sastra yang 

ditegaskan secara eksplisit ini, sayangnya, belum diikuti 

oleh tindaklanjut program pengajaran yang memadai. 

4. Keterbatasan yang paling mengendala adalah 

kekurangmampuan guru memahami konsep-konsep membaca 

estetik dan teknik-teknik pelatihannya. 

5. Kerancuan konsep membaca estetik dengan membaca 

eferen masih dominan dalam perancangan dan pelaksanaan 

program pengajaran sastra. 



6. Kerancuan dan kekeliruan dalam penjabaran konsep 

membaca estetik ini mempengaruhikpnsep pemberian makna, 

yang mengundang kemungkinan hadirnya respons dan analisis 

yang berbeda dari hakekat penciptaan wacana. 

7. Kekeliruan dalam konsep pemberian makna 

mempengaruhi proses apresiasi siswa, yang sccara konsep- 

tual sangat merugikan proses belajar yang bersangkutan. 

8.' Program pengajaran apresiasi yang baik dengan 

langkah-langkah kegiatan latihan yang mantap pun akan 

terganggu, jika konsep membaca estetik belum didudukkan 

secara wajar. 

9. Untuk itu pemahaman guru tentang konsep membaca 

estetik dan teknik-teknik penerapannya perlu 

ditingkatkan. 

10. Kemantapan konsep membaca estetik dan ketrampilan 

penerapannya melalui latihan-latihan yang terprogram 

merupakan modal utama dalam pembinaan apresiasi sastra 

siswa SMA. 

11. Ketrampilan membaca estetik yang baik dan benar 

merupakan tiupan angin segar dalam proses mengapresiasi. 

r saal 

, Ketrampilan membaca estetik yang efektif 

a i u r r l  ,aniikan kecendekiaan dalam proses olah rasa dan olah 

t menghadapi arus revolusi informasi. Sedangkan 

smpilan membaca eferen merupakan senjata pemungkas 

n mengantisipasi perkembangan iptek yang melaju 

5 .  

ketri 

dalar 



' 13. Pemantapan proses transaksional hanya mungkin 

dilaksanakan jika guru dan siswa benar-benar telah 

rnemahirkan diri dalam proses membaca estetik. Dengan kata 

lain, proses mengapresiasi sastra sangat tergantung pada 

ketrampilan dan kegairahan membaca semua pihak yang 

terlibat dalam proses belajar-mengajar apresiasi sastra 

tersebut. 

14. Ketrampilan dan kegairahan membaca tersebut hanya 

terbina, jika proses belajar-mengajar membaca terencana 

dan terlaksana dengan baik. Di samping itu perlu 

keterlatihan yang terpilah antara mahir membaca eferen 

dengan mahir.membaca estetik. 

15: Pembelajaran.dan latihan apresiasi-.sastra haru'slah 

dirancang dan dilaksanakan secara terpadu, sebagai bagian 

yang utuh dari proses belajar-mengajar bahagl Jan sastra 

Indonesia pada segala jenjang pendekatan. 

B. Rekomendasi 

dise 

apre 

Indc 

1. Menjaga kelanggengan iklim, sistem dan fokus yang 

terpusat pada pembinaan apresiasi sastra perlu ditata dan 

:pakati- semacam rambu-rambu. yang- mencerminkan .kesamaan 

vsLjepsi guru mata pelajaran membaca dengan guru sastra. 

I. Perlu pembenahan konsep-konsep membaca estetik dan 

bsiasi sastra di kalangan guru bahasa dan sastra 

~nesia, terutama yang menangani pembinaan ketrampilan 

berbahasa dan apresiasi sastra. 



3. Perlu dilembagakan semacam forum diskusi berkala di 

kalangan guru-guru bahasa dan sastra Indonesia, tempat 

mereka berbincang dan bertukar pengalaman serta urun 

pendapat tentang temuan masing-masing ketika proses 

belajar-mengajar berlangsung. 

4. Perlu dikembangkan keterbukaan sikap di kalangan 

guru bahasa dan sastra Indonesia, yang mendorong mereka 

mau saling bertanya dan berbagi pandangan tentang - 

pengalaman masing-masing, sehingga dimensi dan cakrawala 

berpikir mereka dapat memekar. 

5. Perlu dilatihkan kebiasaan-kebiasaan positif di 

kalangan guru, bahwa kehendak, berbagi padangan dan 

-pengalaman secara berkesinambungan merupakan wahana 

pencendekiaan- diri. - . .  

6. Dengan terbentuknya hasrat membelajarkan 

diri seperti ini, guru secara langsung menunjukkan 

keteladanan yang bernilai tambah kepada siswa, bahwa 

proses belajar berlangsung sepanjang hayat. 

7. Sejak dini guru bahasa dan sastra Indonesia 

diharapkan mampu membina dan mengembangkan budaya baca di 

kalangan siswa sebab hampir mustahil dapat bertahan 

(survive) di abad informasi ini tanpa ketrampilan 

menjaring dan menapis informasi secara - wa jar dan 

bernalar . 
8. Guru bersama siswa seyogyanya bekerja bahu-membahu 



membina iklim membaca yang sehat dan mangkus, sehingga 

mereka dapat menguasai, sekali gus menikmati, arus 

informasi dan alur imajinasi melalui pemilikan 

ketrampilan membaca eferen dan estetik yang sangat vital 

itu. Elan vital ini hanya terjangkau melalui latihan- 

latihan yang terprogram. 

9. Perlu dikembangkan kurikulum dan silabus 

ketrampilan berbahasa dan apresiasi sastra pada Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia LPTK. Yang 

menawarkan berbagai mata kuliah bidang studi yang benar- 

benar dapat memantapkan ketrampilan berbahasa dan 
a 

berapresiasi para calon guru, Yang mampu menjawab dan 

memenuhi kebutuhan siswa SMA secara relevan. 

10. Dari hasil penelitian sederhana ini dapat dihimpun 

beberapa masukan yang proses penjabaran butir-butirnya 

perlu diidentifikasi lagi . Dari proses ident'ifikasi ini, 
diharapkan'dapat ditemukan berbagai masalah yang pantas 

dipertimbangkan sebagai topik penelitian berikutnya. 
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LAMPIRAN I 

TES 

Untuk Siswa 

PETUNJUK 

Bacalah puisi berikut dengan seksama. Selanjutnya 

kaitkanlah pesan penyair ini dengan pengalaman-batin dan 

pengalaman-intelektual Anda. Bertolak dari stimulus yang 

ditawarkan oleh penyair tersebut, Anda diharapkan memberi 

respons pribadi dengan berpedoman pada pertanyaan- 

pertanyaan yang menyertainya. 

Benarkah yang kugenggam jarimu 
di senja itu? 
Benarkah yang hendak kucium jarimu 
waktu kau menariknya dengan cepat. 
Waktu matahari hampir rnenutup tirai rapat. 
Angin sangsi rnenyeiinap di hati. 
Lalu tujuh daun gugur 
tidak sempat kaucatat. 
Peristiwa itu lewat. 
Tidak pula kau ingat. 

Tetapi tragisnya: 
ketika rekaman peristiwa itu 
kubukakan dari ingatanku kepadamu, 
kau terkejut dan bertanya: 
"Masak semurah itu hargaku 
membiarkan jariku kau genggam?". 

Benarkah yang kugenggam jarimu 
di senja itu? 
Catatan sejarah tak selamanya diterirna benar 
karena yang terlibat 
tak selamanya sadar 
dan menerima sebagai miliknya 
ketika dicoba dilihat lagi. 
Sekedar untuk dilihat lagi. 
Mungkin untuk dikenangkan. 

13 Maret 1983 

( Bakdi Soemanto ) 



PERTANYAAN 

1. Pernahkah Anda rnemiliki pengalaman-batin yang sama 

dengan nukilan penyair pada bait-1 ini? Jika pernah, 

kemukakanlah respons Anda terhadap pesan bait tersebut, 

dengan kadar analisis yang mencerminkan pengalarnan- 

batin Anda. 

2. Apakah pemahaman(persepsi) Anda terhadap bait-2? 

Kemukakanlah pendapat Anda tentang gejala psikologis yang 

tercermin pada bait ini. (Ingat, setiap peristiwa 

emosional yang menyentuh seseorang selalu mengundang 

kehadiran rnekanisme pembelaan harga diri!) 

3. Bagaimana penafsiran(interpretasi) Anda terhadap bait- 

3? Kemukakanlah analisis Anda terhadap bait ini dengan 

rnemberikan makna yang Anda temukan sendiri. 

4. Anda' rasakankah suatu nuansa khusus dalam batin, 

ketika puisi ini Anda baca secara menyeluruh? Jika ya, 

kemukakanlah perasaan tersebut dalam bentuk interpretasi 

pribadi tentang pesan-pesan puisi ini. 

Selamat Merenung dan Merespons. 

Terima kasih. 



LAMPIRAN I1 

Untuk Siswa 

PETUNJUK 

Se jak pengembangan pro gram PKG, banyak kema juan dioapai dalapr 

proses belajar-mengajes d i  SMA, antara  l a i n  dalam upaya pembinaan 

apres ias i  sastra. Untuk mengetahui kelangsungan t indak l k j u t -  

nya, audilah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ss 
jujur-jujurnya. Jawaban Anda boleh leb ih  d a r i  satu, dengan membe- 

ri tanda cek (v) pada kolom yang tersedia.  

1. Apakah Anda rasakan perbedaan antara  sebelum dengan sesudah program 

PKG tersebut  d i  lsksanakan? 

J i k a  ya, dalam ha1 spar 

a. ik l im be l a j a r  yang lebih eehat ff 
b. hubungan ke r j a  yang lebih  bersahabat E7 
c. peranan guru sebagai f a s i l i t a t o r  r;7 
d. pa r t i s i pa s i  mima yang leb ih  menonjol '/7 
e. sikap guru yang leb ih  terbuka /7 

J i k a  tidak, harap jelaskan dengan singkat: 

2. Khur sus dal .am proses bela  j ar-menga jar Apreeiasi Sastra, apakah Anda 

rasakan juga pembaharuan-pembaharman tersebut? 

J ika  ya, dalam ha1 apa: 



3. Apakah kerangka t e o r i  tentang sejarah, k r i t i k  dan t e o r i  s a e t r a  ma- 

J 
l 

s i h  banyak dibicarakan? 

a. l a t i han  membaca wacana sastra leb ih  banyak 

b. prosea diskuei  l eb ih  berkembang 

c. aiawa d i b e r i  keaempatan menafairkan s end i r i  

d. guru t i dak  mengarahkan penafsiran t e r sebu t  

e. @.mu berperan sebagai pengatur l a l u  l i n t a s  

perkembangan pendapat eiswa 

J i k a  t idak,  harapkan j elaskan dengan aingkat : 

J i k a  ya, untuk keperluah apa: 

a. untuk mempertajan persepsi  tentang sastra /7 
b. untuk memberikan landasan t e o r i t i a  yang 

l eb ih  mantap E7 
c. untuk memudahkan proses ap r e s i a s i  sastra 

d. untuk memuluskan prosee diekuei  

e. untuk memudahkan penerapannya dalam pak- 

t e k  mengapreaiaei ff 
k a  t idak,  harap jelaskak dengan singkat : 



4. Pernahkah Anda d ibe r i  kesempatan b e r l a t i h  membaca e s t e t i k ,  sehingga 

t e r j a d i  proses t r a n s a h s i  e s t e t i k  dengan wacana sastra tersebut?  

J i k a  ya, dalam ujud kegiatan apa: 

a. b e r l a t i h  membedakan ca r a  membaca wacana sairtra 

dengan wacana non sastra 

b. b e r l a t i h  men jaring(menangkap) makna wacama 

e a s t r a  dan wacana non a a s t r a  ff 
c . b e r l a t i h  memberi (menaf s i rkan)  makna wacana 

sastra dan wacana non, sastra 

d. b e r l a t i h  membaca wasana sastra dengan meman- 

faatkan pengalaman-bathin dan pengalaman in- 

te lek tua l ,  sehingga t e r j a d i  kontak bathin  12 

b ih  d a b  an ta ra  Anda dengan wacana /7 
e. ber lakih  membedakan fungsi  wacana yang dibaea, 

baik sebagai obyek a t au  per is t iwa /7 
J i k a  t idak,  harap jelaskan dengan singkat: 

. Ketika membaca sebuah puis i ,  cerpen a t au  menyaksikan sebuah drama, 

mampukah Anda memberi makna a t au  mendfsirkannya secara  pr ibadi  de- 

ngan bantuan a sos i a s i  pengalaman bat  N n  Anda? 

J i k a  ya, to lok  u .  apa yang Anda gunakan: 

a. penjelasan guru atas ka j i an  ke l a s  s a e t r a  anda /1 
b. kesepakatan yang diperoleh ke l a s  selama proses 

ka j i an  berlangsung /7 



c .  h a a i l  perenungan Anda s end i r i  

d, h a e i l  proaee membaca Anda send i r i  

e. pengmuh penafsiran para pakar yang 

Anda baca 

t idak,  harap jelaskan dengan singkat: 

pernah 

4 

PERHATI AN 

KueSiner i n 5  bukan te r tu juan  untuk menilai guru a t au  kemampuan 

Lma, t e t a p i  hanya untuk memahami proaee be l a j a r  A p r e s i a s i  Sae t ra  

yang aesunq@hnya d i  lapangan. Untuk i t u  t a k  ada sesuatu  yang per- 

l u  dikustirkan.  Baik guru-guru Anda, maupun Kepala Sekolah menye- 

t u j u i  pelsksanaan Kuesiner i n i  demi perkembangan sistem pendidikan 

Apresiasi Sa s t r a  yang l eb ih  baik dan relevan dengan kebutuhan siswa. 

Terima kas ih  atas kesediaan Anda mengiai Kuesiner i n i .  



LAMPIRAN I11 

KUESINER 

Untuk Guru 

PETUNJUK 

Sejak pengembangan program PKG, banyak kemajuan 

dicapai dalam proses belajar-mengajar di SMA, antara lain 

dalam upaya pembinaan apresiasi s'astra. Untuk mengetahui 

tindak lanjut pelaksanaannya, sudilah Anda menjawab 

pertanyaan-pertanyaan berikut dengan sejujur-jujurnya. 

Jawaban Anda boleh lebih dari satu, dengan memberi tanda 

cek (v) pada kolom yang tersedia. 

1. Apakah Anda rasakan perbedaan antara sebelum dengan 

sesudah program PKG tersebut dilaksanakan? 

Jika 'ya, dalam ha1 apa: 

a. iklim belajar yang lebih sehat - /7 
b. hubungan kerja yang lebih bersahabat - /7 
c. peranan Anda sebagai fasilitator - 1-7 
d. partisipasi siswa makin menonjol - 17 
e. sikap Anda lebih terbuka - 17 

. Khusus' dalam pembinaan apresiasi sastra, terlihatkah 
roses pemantapan itu secara positif? 

ika ya, dalam ha1 apa: 

a. proses membaca estetik lebih berkembang /7 - 
b. latihan-latihan membaca lebih terarah 1-7 - 
c. kegairahan membaca makin membaik /7 - 
d. budaya membaca makin memekar /7 - 
e. keperluan membaca makin meningkat 17 - 

. Apakah pengertian Anda tentang konsep membaca estetik. 
mengandung keragaman? 

Jiks ya, pengertian ,manakah,ydng Anda anut: 



a. membaca estetik = membaca indah(bersuara) - /7 
b. membaca estetik = proses interaksi antara 

pembaca dengan wacana - 1-7 
c. membaca estetik = proses transaksi antara 

pembaca dengan wacana - /-i 
d. membaca estetik = proses interpretasi pemba- 

ca dengan wacana - 1 7  
e. membaca estetik = proses internalisasi anta-- 

ra pengalaman batin dengan 

wacana /7 - 
4. Adakah latihan yang. Anda berikan 

pembinaan konsep membaca estetik tersebut? 

Jika ya, latihan apakah yang diberikan: 

a. latihan membaca bersuara yang indah 

b. latihan berkomunikasi dengan wacana 

c. latihan berinternalisasi dengan wacana 

d. latihan bertransaksi dengan wacana 

e. latihan menginterpretasi wacana 

dalam proses 

5. Dalam proses latihan tersebut apakah Anda lebih 

mengutamakan kegiatan-kegiatan individual daripada 

kegiatan kelompok? 

Jika ya, jenis kegiatan mana yang dilakukan: 

a. siswa membaca mandiri..di rumah - 1-7 - 
b. siswa membaca mandiri di perpustakaan.. ' . // - 
c. siswa membaca terbimbing di kelas 1-7 - 
d. siswa membaca bebas di kelas 1 7  - 
e. siswa membaca terbimbing di perpustakaan /7 - 

6. Apakah Anda menggunakan mekanisme evaluasi dalam 

mengukur ketrampilan merespons dan menganalisis siswa 

-sang mencerminkan tingkat proses internalisasi dan 

ransaksi mereka? 



Jika ya, jenis manakah yang Anda gunakan: 

a. observasi terhadap unjuk ketrampilan - 1 7  
b. observasi terhadap laporan perolehan . 

latihan - 1-7 
c. observasi terhadap partisipasi dalam 

diskusi kelompok - /7 
d. observasi terhadap tugas-tugas ana- 

lis yang dikerjakan secara terstruktur - 1-7 
e. observasi terhadap proses penalaran - /7 

7. Apakah Anda memanfaatkan jenis strategi tertentu dalam 

upaya peningkatan ketrampilan merespons tersebut? 

Jika ya, strategi yang mana: 

a. strategi diskusi 

b. strategi simulasi 

c. strategi resitasi 

d. strategi inkuiri 

e. strategi ekspositori 

3. Apakah Anda melihat peranan membaca pemahaman dalam 

?roses membina ketrampilan membaca estetik? 

Jika ya, langkah-langkah apakah yang harus ditempuh dalam 

lpaya tersebut: 

a. membaca pemahaman dan apresiasi sastra 

dibina oleh guru yang sama 

b. dibina oleh guru yang berbeda tetapi 

rancangan programnya disusun bersama 

dilaksanakan oleh sekelompok guru 

( 'team teaching' ) 

U. didiskusikan secera berkala oleh tim 
guru mata pelajaran sejenis 

. dipandu oleh sebuah buku-ajar(buku pe- 

gangan guru yang standard) 

TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN BANTUAN ANDA.. 



LAMPIRAN IV 

WAWANCARA 

Untuk Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah 

Bidang Kurikulum 
% 

1. Bagaimanakah pendapat Anda tentang muatan apresiasi 

sastra dalam GBPP SMA 1975 dan 1984? 

2. Apakah dalam proses perancangan dan' pelaksanaan 

pengajaran Apresiasi Sastra itu penekanan Anda letakkan 

pada pembinaan apresiasi ataukah pada proses pemantapan 

persiapan Ebtanas? 

3. Pernahkah tim guru Bahasa dan Sastra Indonesia di 

sekolah Anda mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan 

mereka kepada Anda? 

4. Seberapa jauh Anda memantau segala pelaksanaan 

kegiatan belajar-mengajar Apresiasi Sastra tersebut, 

dalam kaitan kebijakan yang anut? 

5 .  Pernahkah Anda melakukan pemantauan langsung terhadap 

proses belajar dan perolehan siswa? Jika demikian, 

apakah pemantauan itu dilaksanakan secara berkala atau 

insidental belaka? 

6. Fasilitas apakah yang dapat disediakan sekolah 

terhadap peningkatan ketrampilan apresiasi siswa? 

(Peningkatan unjuk kerja guru, pengadaan buku-buku 

perpustakaan serta media pendidikan lainnya!) 

7. Apakah sistem insentif yang Anda laksanakan dalam 

proses pemantapan unjuk kerja guru? 

3. Apakah Anda mempunyai mekanisme kerja sama dengan para 

sastrawan atau sanggar-sanggar sastra (seni) di 

lingkungan sekolah Anda? 


