
Hakikat Bahasa

Pengertian bahasa:

1. Alat, sarana, atau media

2. Ujaran

3. Ujaran atau bunyi yang dihasilkan alat ucap 
manusia yang bermakna.



Sifat- sifat bahasa

1. Sistemik

2. Mana suka

3. Ujar

4. Manusiawi

5. komunikatif



Fungsi bahasa
( Santosa dkk, 2004)

1. Fungsi informasi

2. Fungsi ekspresi

3. Fungsi adaptasi

4. Fungsi kontrol



lanjutan

Halliday (1992):
1. Fungsi instrumental
2. Fungsi regulatoris
3. Fungsi intraksional
4. Fungsi personal
5. Fungsi heruistik
6. Fungsi imajinatif
7. Fungsi refresentasional



Fungsi bahasa nasional B I

1. Bahasa resmi kenegaraan

2. Bahasa pengantar dalam dunia kependidikan

3. Bahasa resmi untuk kepentingan 
perencanaan dan pelaksanaan  
pembangunan nasional  serta kepentingan 
pemerintah

4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu 
pengetahuan dan teknologi.



Fungsi bahasa negara B I

1. Bahasa resmi kenegaraan

2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan

3. Bahasa resmi untuk kepentingan 
perencanaan dan  pelaksanaan 
pembangunan nasional serta kepentingan  
pemerintah

4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu 
pengetahuan dan teknologi.



Fungsi Bahasa baku

1. Fungsi pemersatu

2. Fungsi pemberi kekhasan

3. Fungsi penambah kewibawaan

4. Fungsi sebagai kerangka acuan



Ragam Bahasa

Sudut pandang penutur:
1. Ragam daerah
2. Ragam pendidikan
3. Sikap penutur
Ragam jenis pemakainya:
1. Ragam pokok persoalan
2. Ragam menurut sarana
3. Ragam yang mengalamai gangguan 

pencampuran



Lanjutan

Ragam menurut sarananya:

1. Ragam lisan

2. Ragam tulisan

Ragam bidang wacana:

1. Ragam ilmiah

2. Ragam populer



Ciri Ragam Baku

1. Memiliki sifat kemantapan

2. Kecendekiaan

3. Keseragaman kaidah



Bahasa Indonesia Baku merupakan 
ragam digunakan:

1. Komunikasi resmi

2. Wacana teknis

3. Pembicaraan di depan umum

4. Pembicaraan dengan orang terhormat.



Ciri Struktur Bahasa Indonesia Baku

1. Pemakaian awalan me– dan ber- secara eksplisit dan konsisten
2. Pemakaian fungsi gramatikal( S, P, dll) secara eksplisit dan konsissten.
3. Pemakaian fungsi bahwa dan karena secara eksplisit dan konsisten.
4. Pemakaian pola frase verbal aspek+ agen secara konsisten.
5. Pemakaian kontruksi sintesis
6. Pemakaian partikel kah, lah dan pun secara konsisten
7. Pemakaian bentuk ulang  yang tepat menurut fungsi dan tempatnya.
8. Pemakaian preposisi yang tepat.
9. Pemakaian ejaan resmi yang sedang berlaku (EYD)
10. Pekaian unsur- unsur leksikal  bahasa baku.
11. Pemakaian peristilahan resmi
12. Pemakaian kaidah yang baku.



Lanjutan

Karakteristik bahasa tulisan:

1. Acuracy  ( logis dan masuk akal)

2. Brevety ( ringkas)

3. Claryty ( jelas)



Pemerolehan bahasa

Proses yang digunakan oleh anak- anak dalam 
memiliki kemampuan berbahasa, baik 
pemahaman, pengungkapan yang secara 
alami dalam situasi formal maupun spontan 
dalam konteks bermakna bagi anak.

Pemerolehan secara serempak dua bahasa ( 
bilingual), dan multi lingual



Jenis pemerolehan bahasa

a. Berdasarkan bentuk:

1. Pemerolehan bahasa pertama

2. Pemerolehan bahasa kedua

3. Pemerolehan ulang

b. Berdasarkan urutan:

1. Pemerolehan bahasa pertama

2. Pemerolehan bahasa kedua



lanjutan

c. Berdasarkan jumlah
1. Pemerolehan satu bahasa
2. Pemerolehan dua bahasa
d. Berdasarkan media:
1. Pemerolehan bahasa lisan
2. Pemerolehan bahasa tulis 
e. Berdasarkan keaslian:
1. Pemerolehan bahasa asli
2. Pemerolehan bahasa asing



Strategi

1. Peniruan

2. Pengalaman

3. Mengingat

4. Bermain

5. penyederhanaan



Faktor yang mempengaruhi 
pemerolehan bahasa anak

1. Faktor biologis

2. Faktor lingkungan sosial

3. Faktor inteligensi

4. Faktor motivasi



Perkembangan bahasa anak

Perkembangan bahasa yang diperoleh secara 
bertahap. Kemajuan perkembangan ini sejalan 
perkembangan pisik, inteligensi, mental, sosial 
anak.

Tahapan perkembangan bahasa:
1. Tahap pralinguistik
2. Tahap satu kata
3. Tahap dua kata
4. Tahap banyak kata



Fase perkembangan bahasa

1. Fase fonologis

2. Fase sintaktik

3. Fase semantik



Sistem bahasa

1. Fonologi

2. Morfologi

3. Sintaksis

4. Semantik

5. pragmatik



Sejarah bahasa Indonesia

1. Bahasa Melayu
2. Sejarah sriwijaya
3. Lingua franca( bahasa perdangan)
4. Bahasa pejuangan ( jaman penjajahan)
5. Bahasa politik  ( Budi Utomo, Indise Partai)
6. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Sumpah 

pemuda.
7. Sastra dan Majalah ( Balai Pustaka, Pujangga 

Baru)



lanjutan

8. Bahasa teks Proklamasi 17-8-1945

9. UUD 45 pasal 36 Bab XV

10.  Bahasa resmi 



Kedudukan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa Nasional

1. Bahasa persatuan
2. Komunikasi antar suku bangsa di Indonesia.
3. Lambang identitas nasional 
4. Bahasa resmi kenegaraan
5. Bahasa pengantar dalam duania pendidikan
6. Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan 

dan pembangunan nasional untuk kepentingan 
pemerintah

7. Alat pengembangan kebudayaan dan  ilmu 
pengetahuan dan teknologi.



Bahasa Indonesia menduduki tempat yang 
terkemuka diantara ratusan bahasa nusantara

1. Jumlah penutur bahasa menduduki peringkat 
paling banyak di Indonesia,

2. Luas penyebarannya, bahasa Indonesia 
tersebar dari Sabang sampai Meraoke,

3. Peranannya sebagai bahasa ilmu, susastra, 
dan ungkapan budaya lain yang dianggap 
bernilai.



Fungsi Bahasa Nasional

1. Lambang kebanggaan nasional,

2. Lambang identitas nasional,

3. Alat persatuan 

4. Alat perhubungan antar daerah dan antar 
budaya.



Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai 
Bahasa Negara

1. Bahasa resmi kenegaraan

2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan

3. Bahasa resmi untuk kepentingan 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
nasional serta kepentingan pemerintahan

4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu 
pengetahuan dan teknologi.



Struktur Fonologi Bahasa Indonesia

Pengertian Fonologi: cabang ilmu linguistik yang 
menyelidiki bunyi –bunyi bahasa sesuai 
fungsinya.

Fonologi ada dua bagian:
1. Fonetik
2. Fonemik
Fonetik: ilmu bahasa yang membahas tentang 

bunyi- bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur 
dan bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap 
manusia.



Lanjutan

Fonemik: Ilmu bahasa yang membahas bunyi-
bunyi bahasa yang membedakan arti/ makna.

Fonem : satuan kebahasaan terkecil.

Bahasa Indonesia ada 32 fonem terdiri :

1. Vokal 6 buah,

2. Diftong 3 buah,

3. Konsonan 23 buah



Alat ucap dibagi dua macam

1. Artikulator

2. Titik artikulasi



Vokal

Dihasilkan tergantung beberapa  hal:
1. Posisi bibir
2. Tinggi rendah  lidah
3. Maju-mundur lidah
Berdasarkan gerakan lidah ke depan dan ke 

belakang dibedakan:
1. Vokal depan: /i/ dan/e/,
2. Vokal tengah:/a/,/ /
3. Vokal belakang:/o/, dan /u/



Lanjutan

Berdasarkan tinggi rendahnya gerakan lidah, 
dibedakan:

1. Vokal tinggi /i/ dan/u/
2. Vokal madya /e/ dan /o/
3. Vokal randah /a/
Berdasarkan bundar tidaknya bentuk bibir:
1. Vokal bundar /a/, /o/, /u/
2. Vokal tak bundar /e/, /i/



Lanjutan

Menurut renggang tidaknya antara lidah dan langit-
langit dibedakan:

1. Vokal sempit /i/, /u/
2. Vokal lapang /a/,/e/,/o/
Konsonan  diklasifikasikan:
1. Konsonan bibir (bilabial): /p/,/b/,/m/
2. Konsonan bibir gigi(labiodental):/f/,/v/,/w/
3. Konsonan gigi( dental): /t/,/d/,/s/,/z/,/l/,/r/,/n/
4. Konsonan langit- langit( palatal): 

/c/,/j/,/sy/,/y/,/ny/



lanjutan

5. Konsonan langit- langit lembut( velar) 
/g/,/k/,/x/,/ng/

6. Konsonan pangkal tenggorokan( laringal) /h/
Klasifikasi lain:
1. Konsonan letupan( eksplosif) 

:/p/,/c/,/t/,/k/,/b/,/j/,/g/
2. Konsonan geseran( spiran):/f/,/s/,/sy/,/z/,/x/
3. Konsonan sengau ( nasal): /m/,/n/,/ny/,/ng/
4. Konsonan lateral : /l/
5. Konsonan getar: /r/



Morfologi

Pengertian morfologi: ilmu bahasa yang 
membahas seluk beluk terbentuknya kata.

1. Afiksasi:

a. Prefiks : ber-, me-, di-, ke-, ter-, se-, pe-, per

b. Infiks : -el-, -em-, -er-

c. Sufiks : -an, -kan, -nya, -lah, -kah, -pun

d. Konfiks : me-i, me-kan, ber-an, ber-kan, di-
kan, pe-an, per- kan, per-an,dll.



lanjutan

2. Reduplikasi:

a. Perulangan murni: anak- anak

b. Perulangan berimbuhan: berkejar- kejaran

c. Perulangan sebagian: tetangga, lelaki

d. Perulangan berubah bunyi: bolak- balik

e. Perulangan semu: cumi- cumi, biri-biri



lanjutan

3. Kata majemuk:

a. Eksosentrik : lalu lintas

b. Endosentris: meja hijau, buah tangan



Makna kata ulang

1. Banyak yang tak tentu, sebagai contoh: bapak- bapak, anak- anak, 
orang- orang.

2. Bermacam- macam, contoh: pohon- pohonan, sayur- sayuran.
3. Menyerupai, contoh: pengantin- pengantinan, ayam- ayaman.
4. Agak, contoh: kebarat- baratan, kekanak- kanakan.
5. Intensitas:
a. Intensitas kualitatif, contoh: kuat- kuat, secepat- cepatnya.
b. Intensitas kuantitatif, contoh: buah- buahan, kuda- kuda.
c. Intensitas frekuentatif, contoh: memukul- mukul, menggeleng-

geleng.
6. Saling, contoh: tolong- menolong, bersalam- salaman.
7. Kolektif , contoh: dua- dua, lima- lima, dll.



Sintaksis

Hakikat sintaksis: cabang ilmu bahasa yang 
membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa, 
frase ( Ramlan).  Sedangkan Tarigan : sintaksis adalah 
cabang tata bahasa yang membicarakan struktur 
kalimat, klausa, frase.

Pola kalimat dasar ada: 
1. SP     : Saya makan
2. SPO  : Ibu membeli sayur.
3. SPOK : Bapak membaca koran di serambi.
4. SPK: Robert bernyanyi di kamar.
5. PS   : Pergi dia.



lanjutan

Pola dasar kalimat:

1. FN+ FN    : Dia itu mahasiswa.

2. FN+ FV     : Mereka  berkerja.

3. FN+ F Adv: Pak Ahmad di kantor.

4. FN+ F Num: Motorku dua buah.

5. FN+ F Adj : Ia sedang susah.



Frase

Hakikat frase: dua kata atau lebih yang dapat 
menduduki salah satu fungsi jabatan kalimat.

Frase terdiri : frase endosentrik dan frase 
eksosentrik.

Macam frase endosentrik:

1. Frase endosentrik koordinatif , contoh: rumah 
pekarangan, bapak ibu,( dapat menggunakan 
dan, atau)



Lanjutan

2. Frase endosentrik atributif, contoh: buku 
baru, rumah kayu.

3. Frase endosentrik apositif, contoh: Yon, anak 
Pak Peter, Maria, putri Bu Siti.



Lanjutan

Frase eksosentrik:  frase yang tidak memiliki unsur pusat, 
contoh : di pasar, ke Jakarta.

Macam frase berdasarkan kategori kata:
1. Frase verbal, contoh: sedang pergi, sudah makan, akan 

pulang.
2. Frase nominal, contoh: Kayu jati, anak Pak Ahmad, rumah 

batu.
3. Frase ajektival, contoh:  sangat gembira, sedang sedih.
4. Frase pronominal, contoh: saya sendiri, kamu sekalian.
5. Frase numeralia, contoh: tiga buah rumah, dua butir telur.



Klausa

Klausa adalah satuan gramatikal berupa 
kelompok kata  yang sekurang- kurangnya 
terdiri dari subjek, predikat dan mempunyai 
potensi sebagai kalimat. Sebagai contoh:

1. Saya makan

2. Saya sedang makan nasi

3. Saya sedang makan nasi kemarin



Lanjutan

Macam klausa:
1. Klausa nominal, contoh: Dia guru IPA
2. Klausa verbal, contoh: Ia makan
a. Klausa verbal ajektif, contoh: Rumahnya sangat bagus
b. Klausa verbal intransitif, contoh: Aku sedang menyanyi di kamar
c. Klausa verbal aktif, contoh: Aku sedang makan nasi
d. Klausa verbal reflektif, contoh: Korban itu sedang menyelamatkan 

diri
e. Kalusa verbal resiprok, contoh: Mereka tolong menolong di rantau
3. Klusa bilangan, contoh: Kaki lembu itu empat
4. Klausa depan, contoh: Mobilku dari Amerika 



Macam kalimat

1. Kalimat tunggal

2. Kalimat majemuk



Lanjutan

Jenis kalimat tunggal:

1. Berdasrkan bentuk:

a. Kalimat nominal

b. Kalimat verbal

c. Kalimat ajektival

d. Kalimat preposisi



lanjutan

Kalimat verbal:
a. Kal. Intransitif
b. Kal. Ekatransitif
c. Kal. Dwitransitif
d. Kal. Semitransitif
e. Kal. Pasif
f. Kal. Ajektival
g. Kal. preposisional



Lanjutan

Berdasrkan makna:

1. Kal. Berita

2. Kal. Tanya

3. Kal. Perintah

4. Kal. seru



Lanjutan

Jenis kalimat perintah:
1. Suruhan
2. Permintaan
3. Memperkenankan
4. Ajakan
5. Larangan
6. Bujukan
7. Harapan



Lanjutan

Kalimat seru adalah kalimat yang 
mengungkapkan perasaan kagum. Contoh: 
Alangkah bebasnya pergaulan mereka!



Lanjutan

Kalimat majemuk adalah kalimat yang di 
dalamnya terdapat lebih dari satu pola 
kalimat, misal: SP+SP, SPO+SPO dll.

Kalimat majemuk menurut jenisnya:

1. Kalimat majemuk setara

2. Kalimat majemuk bertingkat

3. Kalimat majemuk campuran



Lanjutan

Jenis kalimat majemuk setara:

1. Kal. M. Setara penjumlahan

2. Kal.M. Setara Pemilihan

3. Kal. M. Setara perlawanan

4. Kal. M. Setara sebab- akibat

5. Kal. M.setara elepsis 



Lanjutan

Macam kalimat majemuk bertingkat:

1. Anak kalimat pengganti subjek

2. Anak kalimat pengganti objek

3. Anak kalimat pengganti keterangan



ANALISIS KESALAHAN FONOLOGI

1. Pelafalan fonem /n/ diubah menjadi /ng/

contoh: ikan dilafalkan /ikang/ 
semestinya/ikan/

taman dilafalkan /tamang/ semestinya/ 
taman/

2. Pelafalan /e/ diubah menjadi /E/

contoh: meter diucapkan /mEtEr/ 
seharusnya/mEter/



lanjutan

3. Pelafalan /E/ menjadi /e/

Contoh: sukses dilafalkan /sukses/ 
seharusnya/suksEs/

4. Fonem /u/ dilafalkan /o/

Contoh: juang dilafalkan/ joang/ seharusnya/juang/

5. Pelafalan /i/ diubah menjadi/E/

Contoh: hakikat dilafalkan/ hakEkat/ 
seharusnya/hakikat/



lanjutan

6. Pelafalan /ai/ dilafalkan/E/ atau/Ei/
Contoh: santai dilafalkan/santEi/santE/ seharusnya 

/ santai/
7. Pelafalan fonem /g/ diubah /h/ atau/ji/
Contoh: idiologi dilafalkan/ idiolohi/ atau/idioloji/ 

seharusnya/ idiologi/
8. Pelafalan fonem/h/ dihilangkan/ /
Contoh: hilang dilafalkan/ ilang/
tahu dilafalkan /tau/



lanjutan

9. Pelafalan fonem /f/ diubah/ p/
Contoh: aktif dilafalkan/ aktip/seharusnya/aktif/
Negatif dilafalkan/negatip/ seharusnya/negatif/
10. Pelafalan /z/ menjadi/j/ atau/s/
Contoh: zakat dilafalkan/jakat/ sakat/ seharusnya/ 

zakat/
Ijazah dilafalkan/ijasah/ijajah/ seharusnya/ijazah/
11. Pelafalan fonem/kh/ menjadi /h/
Contoh: khatib dilafalkan/ hatib/seharusnya/khatib/
Khutbah dilafalkan/hutbah/ seharusnya/khutbah/



ANALISIS KESALAHAN MORFOLOGI

1. Afiks luluh tidak diluluhkan, contoh: mentabrak 
seharusnya menabrak, mempahat seharusnya
memahat.

2. Afiks yang tidak luluh diluluhkan, memerotes 
seharusnya memprotes, memerakasai seharusnya 
memprakasai.

3. Morf  men- disingkat n, contoh: natap seharusnya 
menatap, nabrak seharusnya menabrak .

4. Morf meny- disingkat ny, misalnya: nyapu seharusnya 
menyapu, nyusun seharusnya menyusun.



lanjutan

5. Morf meng- disingkat ng, misalnya: ngarang
seharusnya mengarang, ngantuk seharusnya 
mengantuk.

6. Morf menge- disingkat nge-, misalnya: 
ngebom seharusnya mengebom, ngelas
seharusnya mengelas.

7. Kesalahan reduplikasi, misalnya: ngutip-
mengutip seharusnya kutip- mengutip.



lanjutan

8. Kesalahan proses pemajemukan, misalnya: 
para medis seharusnya paramedis

psiko terapi seharusnya psikoterapi

pramu niaga seharusnya pramuniaga

9. Kata majemuk seharusnya dipisah, misalnya: 
aducepat seharusnya adu cepat

kerjabakti seharusnya kerja bakti

obatnyamuk seharusnya obat nyamuk.



KESALAHAN BIDANG KALIMAT

1. Kesalahan frasa
a. Penggunaan kata depan tidak tepat, misalnya: di 

masa seharusnya pada masa itu, di waktu itu 
seharusnya pada waktu itu.

b. Penyusunan frasa yang salah struktur, misalnya: 
belajar sudah seharusnya sudah belajar, makan 
sudah seharusnya sudah makan.

c. Penambahan frasa benda (B+S), misalnya: petani 
yang muda seharusnya petani muda, anak yang 
saleh seharusnya anak saleh.



lanjutan

d. Penambahan dari atau tentang dalam frasa 
benda (B+B), misalnya: gadis dari Bali 
seharusnya gadis Bali.

e.Penambahan kepunyaan dalam  frasa benda 
(B+Pr), misalnya: motor kepunyaan Irwan 
seharusnya motor Irwan.

f. Penambahan untuk pada frasa kerja, misalnya: 
dididik untuk berani seharusnya dididik berani.



lanjutan

g. Penghilangan kata yang dalam frasa benda, 
Kursi kududuki seharusnya Kursi yang kududuki.
h. Penghilangan kata oleh, misalnya: diminta ibu 

seharusnya diminta oleh ibu.
dinasehati kakak seharusnya dinasehati oleh 
kakak.

i.Penghilangan kata yang pada frasa sifat, misalnya: 
paling besar seharusnya yang paling besar, paling 
tinggi seharusnya yang paling tinggi.



Kesalahan Bidang Klausa

1. Penambahan preposisi diantara kata kerja dan 
objek, misalnya: Rakyat mencintai akan 
pimpinan yang jujur seharusnya Rakyat 
mencintai pimpinan yang jujur.

2. Penambahan kata kerja bantu, misalnya: 
Nenekku adalah dukun seharusnya Nenekku 
dukun.

3. Pemisahan pelaku dan kata kerja dalam klausa 
aktif, misalnya: Akan saya membeli rumah itu 
seharusnya Saya akan membeli rumah itu.



lanjutan

4. Penghilangan kata oleh dalam kalimat pasif, 
misalnya: Buku ekonomi itu telah dibaca Amir 
seharusnya Buku ekonomi itu telah dibaca 
oleh Amir.

5. Penghilangan kata kerja dalam klausa 
intransitif, misalnya: Pak Camat ke Maros 
kemarin seharusnya Pak Camat pergi ke 
Maros kemarin.



Bidang Kalimat

1. Penyusunan kalimat kedaerahan, misalnya: Amin 
pergi ke rumahnya Rudy seharusnya Amin pergi 
ke rumah Rudy.

2. Kalimat tidak bersubjek, misalnya: Dalam 
pertemuan itu membahas berbagai persoalan, 
seharusnya Pertemuan itu membahas berbagai 
persoalan.

3. Penggunaan subjek yang berlebihan, misalnya: 
Ardi menulis surat ketika Ardi membaca buku. 
Seharusnya Ardi menulis surat setelah 
membaca buku.



lanjutan

4. Penggunaan kata penghubung ganda, 
misalnya: Meskipun sedang sakit, tetapi Jon 
tetap pergi kuliah, seharusnya Meskipun 
sedang sakit, Jon tetap pergi kuliah.

5. Penggunaan kalimat yang tidak logis, 
misalnya: Dalam buku itu dibahas tentang 
pembangunan di sekolah, seharusnya Dalam 
buku itu, pengarang membahas 
pembangunan di sekolah.



Lanjutan

6. Penggunaan kata penghubung berpasangan yang tidak tepat, 
misalnya: Mereka tidak menulis melainkan sedang melukis, 
seharusnya Mereka tidak menulis tetapi sedang melukis.

7. Penyusunan kalimat yang terpengaruh struktur bahasa asing, 
misalnya: Rumah di mana dia bermalam dekat dari pasar 
seharusnya Rumah tempat dia bermalam dekat dari pasar.

8. Penggunaan kalimat yang tidak padu, misalnya: Yang menjadi 
sebab rusaknya hutan adalah peladangan liar, seharusnya
Penyebab rusaknya hutan adalah peladangan liar.

9. Penyusunan kalimat mubazir, misalnya: Mereka mencari nafkah 
demi untuk keluarganya, seharusnya Mereka mencari nafkah demi 
keluarganya.



Kesalahan Semantik

1. Hiperkorek yaitu bentuk yang sudah betul  
dibetulkan malah salah, misalnya:  syarat 
menjadi sarat,

Kita harus mengikuti syarat itu.
Perahu itu sarat penumpang.
2.  Pleonasme yaitu penggunaan unsur bahasa 

secara berlebihan, misalnya: Lukisanmu 
sangat indah sekali seharusnya Lukisanmu 
sangat indah.



Apresiasi Sastra

Apresiasi Sastra yaitu kegiatan bermain dengan sastra 
anak- anak sehingga muncul pengertian, kemampuan 
pemahaman, kepekaan perasaan dan penghargaan 
yang baik dalam diri anak terhadap sastra.

Apresiasi sastra anak  terdiri beberapa tingkatan: 
penikmatan, penghargaan, pemahaman, penghayatan, 
dan implikasi.

Manfaat apresiasi sastra: dapat meningkatkan imajinasi, 
meluaskan wawasan tentang nilai kemanusiaan, dapat 
meningkatkan keterampilan berbahasa anak, 
khususnya membaca dan menulis.



Jenis sastra anak

1. Puisi
a. Puisi naratif:  puisinya berupa cerita.
b. Puisi lirik: puisi isinya pujaan terhadap seseorang.
c. Puisi deskriptif: puisi isinya pengungkapan kesan, 

peristiwa, pengalaman yang menarik dialaminya.
2. Prosa
a. Prosa fiksi sains: prosa isinya berupa ilmu pengetahuan 

atau faktual.
b. Prosa fiksi realistik: cerita isinya mengandung nilai-nilai 

kehidupan logis, etika moral, religius, dll.
c. Prosa fiksi imajinatif: prosa isinya khayalan atau fantasi 

pengarang.



Lanjutan

3. Drama: karangan dialog yang sering dipentaskan 
atau dipertunjukkan di atas panggung.

Ciri- ciri drama anak:
1. Ciri keterbacaan:
a. Bahasa mudah dipahami,
b. Pesan bersifat transparan.
2. Ciri kesesuaian:
a. Kesesuaian jiwa anak,
b. Kesesuaian dengan lingkungan.



Ciri Cerita Anak- anak

1. Bahasa mudah dipahami,

2. Isi bersifat transparan atau mudah dipahami,

3. Mengutamakan pendidikan moral dan watak.



Ciri  cerita anak- anak menurut 
Cullinan (1987)

1. Latar dikenal anak,

2. Alur tunggal,

3. Pelaku utama 3-4 orang anak,

4. Tema sesuai tingkat perkembangan anak,

5. Amanat nilai- nilai positif,

6. Bahasa mudah dipahami anak.



Apresiasi Sastra anak  Reseptif
Hakikat reseptif yaitu pemahaman, penikmatan suatu karya sastra.
Pendekatan  dalam apresiasi bersifat reseptif:
1. Pendekatan Emotif: pendekatan yang mengarahkan pembacanya menemukan 

dan menikmati nilai  keindahan karya sastra baik segi isi, bentuknya.
2. Pendekatan didaktis:  pendekatan berusaha  mendapatkan unsur- unsur 

pendidikan  dari membaca karya sastra itu.
3. Pendekatan analitis: pendekatan yang berusaha membantu pembaca  

memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan,  unsur instrinsik dan 
ekstrinsiknya.

Analisis tersebut :
a. Tema
b. Plot 
c. Character
d. Setting 
e. Point of view
f. Gaya pengungkapan.



Apresiasi sastra secara produktif

Kegiatan ini berusaha menghasilkan karya 
sastra.

Pendekatannya:

1. Parafrasis dapat menggunakan teknik:

a. Larik

b. Bait

c. Global.



Lanjutan

2. Analitis yaitu menganalisis puisi dari unsur:
a. Lahiriah:
1) Diksi
2) Gaya bahasa
3) Kata konkrit
4) Daya bayang ( imagery)
5) Irama dan rima
b. Batiniah:
1) Tema
2) Rasa ( feeling)
3) Nada (tone)
4) Amanat



Langkah- langkah menulis puisi

1. Mengamati objek secara cermat,

2. Tentukan tema,

3. Susun alur,

4. Susunlah ke bawah secara berurutan,

5. Pilihlan kata yang indah,

6. Cermati terus secara kontineu.



Deklamasi

Deklamasi yaitu menyuarakan puisi disertai gerak mimik yang 
tepat dan wajar.

Baca puisi yaitu membacakan puisi dengan intonasi yang tepat 
dengan teks.

Beda baca puisi dan deklamasi:
a. Baca puisi pembaca pegang naskah sedangkan deklamasi 

tidak,
b. Baca puisi baca puisinya panjang sedang deklamasi tidak,
c. Baca puisi faktor suara , deklamasi intonasi, faktor mimik 

gerak tubuh banyak berperan,
d. Baca puisi untuk diri sendiri, sedangkan deklamasi untuk 

orang lain.



lanjutan

Syarat mendeklamasikan puisi:

1. Mempunyai kemampuan teknis,

2. Penguasaan mimik,

3. Penguasaan gestur,

4. Penguasaan memahami puisi dengan tepat.



Lanjutan............

Unsur penilaian deklamasi:

1. Pelafalan

2. Intonasi

3. Ekspresi wajah

4. Gestur ( kelenturan tubuh)

5. konversasi



Pementasan Drama

Teknik pementasan drama:

1. Teknik muncul

2. Teknik memberi isi

3. Teknik pengembangan

4. Teknik timing

5. Teknik penonjolan



Lanjutan’’’’’’’’’’’’’

Dasar – dasar pementasan drama anak- anak:
1. Penguasaan vokal
2. Penguasaan mimik- intonasi dasar
3. Penguasaan kelenturann tubuh
4. Penguasaan pemahaman watak peran
5. Penguasaan pemanggungan:
a. Teknik muncul
b. Bloking
c. Penguasaan cahaya.



Lanjutan..............

Tata artistik pementasan drama:

1. Tata rias wajah

2. Tata artistik busana

3. Tata artistik musik

4. Tata artistik cahaya

5. tata artistik sound system



Peran Sutradara

1. Memilih naskah

2. Menentukan penafsiran naskah

3. Memilih aktor

4. Melatih aktor

5. Bekerjasama dengan tim


