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MODUL 11
Mengenal Cerita Anak

Modul Mengenal Cerita Anak ini dibagi ke dalam dua Kegiatan Belajar, yaitu (1) Pengertian dan Struktur Cerita Anak, dan (2) Mengarang Cerita Anak. Dalam Kegiatan Belajar 1, kita akan mempelajari pengertian dan struktur cerita anak. Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal istilah-istilah untuk menyebut cerita anak, seperti sastra anak, komik, cerita bergambar, nomik (novel komik), novel anak,  puisi anak, cerita pendek anak, dan drama anak  Sebutan yang bermacam-macam itu pun masih rancu, misalnya, apakah cerita anak itu adalah cerita yang ditulis oleh anak atau cerita yang dikonsumsi oleh anak? Hal-hal itulah yang dibicarakan dalam Kegiatan Belajar 1 pada Modul 11 ini.
Pada Kegiatan Belajar 2, kita akan mempelajari bagiamana mengarang atau membuat cerita anak. Sekedar mengingatkan, pada Modul 10, Anda sudah belajar menulis cerkan. Pada dasarnya, proses penulisan cerita anak relatif sama dengan penulisan cerkan. Hal yang membedakan hanyalah intensitas tiap elemen yang ada dalam struktur cerita tersebut. Oleh karena cerkan anak memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan cerkan dewasa, sudah barang tentu proses penulisan cerita anak tetap memperhatikan karakteristik yang ada.
Lebih jauh tentang isi modul ini silakan Anda membaca dan mempelajarinya sendiri. Pelajarilah setiap kegiatan belajar dengan cermat. Mulailah kegiatan belajar Anda dengan membaca konsep, uraian, dan contoh!  Gunakanlah glosarium untuk mengetahui makna kata-kata yang belum dipahami. Selanjutnya, kerjakanlah latihan yang tersedia sampai selesai sebelum melihat rambu-rambu jawaban latihan.
	Jika diperlukan, ulangilah membaca konsep, uraian, dan contoh yang berhubungan dengan soal-soal latihan. Setelah itu Anda dapat mulai mengerjakan tes formatif. Dalam mengerjakan tes formatif, jawablah dulu semua soal yang ada. Kemudian, cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban yang tersedia. Cobalah dengan sabar mengamati dan menemukan materi yang belum Anda kuasai. Pahami kembali konsep, uraian, dan contoh yang berhubungan dengan materi yang belum Anda kuasai.
	Model tes formatif dalam modul ini sama dengan model soal ujian mata kuliah pada akhir semester. Oleh karena itu, bila Anda terbiasa mengerjakan soal-soal tes formatif ini, Anda akan memiliki modal yang memadai untuk menempuh ujian akhir kelak.
	Selamat belajar, semoga berhasil! 
























Kegiatan Belajar 1
Pengertian dan Ciri Cerita Anak


Pengertian
	Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal istilah-istilah untuk menyebut cerita anak, seperti sastra anak, komik, cerita bergambar, nomik (novel komik), novel anak,  puisi anak, cerita pendek anak, dan drama anak  Sebutan yang bermacam-macam itu pun masih rancu, misalnya, apakah cerita anak itu adalah cerita yang ditulis oleh anak atau cerita yang dikonsumsi oleh anak?
	Secara leksikal, kata cerita mengandung beberapa pengertian. Pertama, tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, kejadian, dan sebagainya. Kedua, karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang; kejadian dan sebagainya, baik yang sungguh-sungguh terjadi maupun yang hanya rekaan belaka. Ketiga, lakon yang diwujudkan atau dipertunjukkan dalam gambar hidup, sandiwara, wayang, dan sebagainya. Keempat, dalam arti kiasan cerita adalah omong kosong, dongengan  yang tidak benar atau omongan. 
	Dengan memperhatikan arti leksikal tersebut, Sugihastuti (1999:vi) menyimpulkan bahwa pengertian yang kedualah yang lebih dekat dengan konsep cerita anak. Cerita anak adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang; kejadian dan sebagainya, yang merupakan rekaan belaka, bersifat imajinatif dan fiktif. Arti leksikal tersebut diperkuat dnegan pengertian bahwa cerita anak bukanlah cerita yang ditulis oleh anak, melainkan cerita karangan orang dewasa yang dikonsumsi oleh anak.
	Lebih jauh, Sugihastuti (1996:69) menjelaskan bahwa cerita anak belum menjadi media ekspresi kelompok pembacanya. Hal itu disebabkan cerita anak dikarang oleh orang dewasa. Meskipun si pengarang berusaha sebaik-baiknya berimajinasi sesuai dengan daya imajinasi anak-anak sebagai konsumen karyanya, tetap saja karya itu adalah karya yang diproduksi oleh orang dewasa. Anak-anak belum mampu menulis cerita untuk kelompoknya, sehinga cerita anak belum memungkinkan dijadikan sebagai ajang kontak sesama anak-anak.
	Sebagaimana disebutkan di atas, cerita anak ditulis oleh orang dewasa dan dikonsumsi oleh anak-anak. Dalam proses penciptaannya, pengarang mengimajinasikan suatu kehidupan yang sudah jauh dilewatinya, yaitu kehidupan masa kanak-kanaknya. Kondisi itulah yang menyebabkan munculnya jarak intelektualitas yang terselip dalam proses penciptaannya. Oleh karena itulah, pengarang harus berusaha memperhitungkan tingkat intelektualitas dan daya imajinasi pembaca (anak-anak). Pengarang harus sekuat-kuatnya mempertimbangkan selera anak-anak. Cerita anak harus berada tidak jauh dari daya pikir dan daya kreasi imajinasi pembacanya, yaitu anak-anak.
	Berdasarkan sejarahnya, cerita anak-anak sebenarnya berasal dari cerita-cerita yang diperuntukkan bagi orang dewasa. Dongeng Sang Kancil yang sangat populer di kalangan anak pada awalnya tidak ditujukan untuk anak-anak, karena ditulis dalam bentuk tembang. Ki Padmasoesastra menyadur karya Kyai Rangga Amongsastra, Serat Kantjil Mawi Sekar (cerita Kancil Ditembangkan) dalam bahasa dan aksara Jawa, yang kemudian menjadi bacaan untuk anak-anak dengan judul Serat Kancil Tanpa Sekar dan diterbitkan Balai Pustaka tahun 1942 (Christantiowati lewat Trimasnyah, 1999:20).
	Selanjutnya, perkembangan dunia pendidikan anak dan dunia percetakan mulai menggeser pandangan masyarakat terhadap anak-anak. Anak-anak tidak lagi dipandang sebagai orang dewasa dalam bentuk mungil, tetapi dianggap memiliki hak-hak sendiri yang tidak hanya wajib dididik dan dijejali pesan.
	Ilustrasi sejarah di atas menyiratkan bahwa munculnya cerita anak-anak karena adanya pergeseran pandangan masyarakat, dalam hal ini orang dewasa, terhadap dunia anak-anak. Dengan demikian, kelahiran cerita anak-anak merupakan andil dari orang-orang dewasa. Jadi, cerita anak merupakan karya yang dibuat oleh orang dewasa dan diperuntukkan bagi kalangan pembaca anak-anak. Hal itu dikarenakan adanya pandangan bahwa anak-anak juga perlu diberikan bacaan yang sesuai dengan dunia mereka (Trimansyah, 1999:22).
	Kekhasan pengertian cerita anak memunculkan sifat tersendiri dalam cerita anak tersebut. Sifat itu muncul karena uniknya dunia anak yang harus ditampilkan dalam cerita anak. Dunia anak adalah dunia yang penuh imajinasi, namun terbatas dalam hal kedalaman intelektualnya. Sarumpaet (1976:27) menegaskan bahwa anak memiliki dunia tersendiri dari dunia dan alam kehidupan orang dewasa. Alam kehidupan anak-anak menuntut adanya nilai dan imbauan tertentu bagi perkembangannnya. 
	Anak-anak tumbuh dan berkembang oleh kodrat yang ada dari dalam diri mereka dan dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Dalam perkembangan ini, salah satu proses yang dialami oleh anak-anak adalah proses identifikasi diri. Proses ini didasari oleh keinginan anak untuk menyesuaikan, mendekatkan, atau menyamakan dirinya dengan kehidupan orang atau sesuatu yang berada di luar dirinya. Orang yang dipilih anak inilah yang disebut tokoh identifikasi.
	Pada intinya cerita anak-anak merupakan pengembangan imajinasi atau fantasi hingga tingkat yang serba mungkin. Pengembangan yang serba mungkin ini bersifat antromorfomis (pengenaan sifat-sifat manusia kepada tumbuhan, hewan, atau benda mati). Anak-anak kerap menganggap sesuatu itu berjiwa atau bernyawa seperti mereka. Hal itu disebabkan oleh kemampuan mereka dalam mengembangkan imajinasinya untuk memberikan ciri-ciri kemanusiaan pada segala sesuatu sungguh besar, sehingga benda-benda mati pun mereka ubah seolah-olah hidup, berbicara, bertingkah laku, dan berperasaan seperti manusia. Karena itu, sungguh khas jika dalam cerita anak ada tokoh-tokoh cerita yang merupakan benda mati. Pada sisi lain, munculnya tokoh-tokoh seperti itu dalam cerita orang dewasa sering dianggap sebagai sesuatu yang absurd. Berdasarkan hal itu, anak-anak akan menganggap sesuatu memiliki imbauan dan nilai tertentu masing-masing. Benda mati maupun benda hidup memiliki imbauan tertentu, mempunyai kualitas-kualitas manusia. Di sinilah letak kekhasan sifat cerita anak.
	Berkaitan dengan upaya memahami pengertian cerita anak, Sarumpaet (1976:23) menyebutkan empat  titik tolak yang dapat diambil untuk merumuskan secara khusus apa yang disebut cerita anak. Pertama, tradisional, bacaan anak adalah bacaan yang tumbuh dari lapisan rakyat sejak zaman dahulu kala dalam bentuk mitologi, cerita-cerita binatang, dongeng, legenda, dan kisah-kisah kepahlawanan yang romantis. Kedua, idealistis, bacaan anak harus bersifat patut dan universal. Artinya, bacaan didasarkan pada bahan-bahan terbaik yang diambil dari zaman yang telah lalu dan karya-karya penulis terbaik masa kini. Ketiga, populer, bacaan anak adalah bacaan yang bersifat menghibur, sesuatu yang menyenangkan anak-anak. Keempat, teoretis, bacaan anak adalah bacaan yang dikonsumsi anak-anak dengan bimbingan dan pengarahan anggota-anggota keluarga dewasa, sedang penulisannya juga dilakukan oleh orang-orang dewasa.

Ciri Cerita Anak
	Sebelum kita membicarakan ciri-ciri cerita anak, ada baiknya bila Anda terlebih dahulu membaca contoh cerita anak berikut ini. Berdasarkan contoh  itulah, kita dapat mencermati ciri atau karakteristik yang melekat pada cerita anak.


SINGA DAN TIKUS


Di hutan, hiduplah seekor singa yang dijuluki Si Raja Hutan, karena ia besa dan sangat kuat. Ia menjadi pemimpin seluruh binatang yang ada di hutan tersebut. Jika mengaum, suaranya sangat keras, menakutkan dan menggetarkan seluruh isi hutan. Ia sangat berwibawa.
Alkisah, di hutan ini hidup juga sekelompok tikus yang tinggal di dalam lubang-lubang di antara bebatuan. Tikus-tikus ini tidak mengenal Singa Si Raja Hutan, karena jarang keluar dari sarangnya.
Pada suatu hari, mereka keluar untuk bermain di atas bebatuan tempat mereka tinggal. Mereka berlompatan dengan riangnya. Kemudian, salah seekor dari tikus-tikus itu melompat tinggi. Ia terjatuh, jauh dari tempatnya melompat tadi. Dan, ternyata ia terjatuh tepat di atas kepla Singa yang sedang tidur lelap.
Singa terbangun kaget. Ia kemudian berdiri. Wajahnya teramat marah. Mulutnya menganga, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam menakutkan. Terdengarlah aumannya yang sangat keras. Tikus-tikus tadi tersentak kaget. Mereka berlarian de dalam bebatuan tempat mereka tinggal. Sementara Tikus yang terjatuh ke muka Singa tadi terkesima dan diam tidak bergerak sedikitpun dari tempatnya.
Sang Raja Hutan melihat Tikus kecil itu. Ia menangkap dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Si Tikus menjerit ketakutan.
“Cit…cit…cit…”
“Herrrgh… diamlah kau, Tikus kecil,” bentak Singa. “Kau makhluk lemah. Beraninya kamu berjalan di atas mukaku, sehingga mengganggu tidurku. Apa kau tidak takut? Aku akan membunuhmu!” kata Singa mengancam.
Tikus semakin ketakutan. Ia coba memberanikan diri.
“Tolonglah, ampuni hamba, Tuan. Jangan bunuh hmba. Mungkin suatu saat Tuan membutuhkan hamba.”
“Apa? Kau makhluk kecil dan lemah kubutuhkan? Aku adalah Raja di hutan ini dan seisi hutan ini tunduk padaku,” Singa menjelaskan. “Tapi, baiklah, aku yang besar ini malu rasanya membunuh makhluk kecil sepertimu. Nasibmu beruntung hari ini. Pergilah!” Singa menghardik.
Kemudian, Singa melempar tikus jauh-jauh.
“Terima kasih, Tuan!” teriak Tikus, yang segera saja berlari.
Tikus kembali pada saudara-saudaranya. Ia menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya.
“Sungguh Raja Hutan itu baik sekali, telah melepaskan dan memaafkanku. Aku akan membalas kebaikannya itu,” katanya.
Suatu hari, Singa sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Ia melihat sepotong daging yang besar di dalam jala. Ia tak sadar kalau itu perangkap pemburu. Ia makan daging itu dengan lahap. Lalu Singa pun terperangkap. Ia berusaha melepaskan diri dari perangkap itu. Namun, ia tak mampu melakukannya. Ia mengaum keras, menggetarkan seisi hutan.
Berdatanganlah singa yang lain, isteri, anak, dan saudara-saudaranya. Singa betina maju dan berusaha melepaskan tali perangkap dengan cakar-cakarnya yang tajam. Tapi, ia tak berhasil. Kemudian, majulah anak-anaknya, singa-singa kecil, dan bersama-sama memutuskan tali perangkap itu. Juga tak berhasil. Singa yang lain maju melakukan hal yang sama. Hasilnya pun sama.
Si Raja Hutan yang terperangkap itu kembali mengaum keras, sampai terdengar oleh Tikus yang terjatuh di wajah Singa tempo hari. Ia keluar dari lubangnya dan berlari ke arah datangnya suara. Ia melihat Singa yang terperangkap.
“Jangan takut, Tuan. Aku datang membantumu,” katanya.
Singa-singa yang berada di situ melihat ke arahnya dengan heran.
“Kami saja yang besar dan kuat tak mampu melakukannya, apalagi kamu yang lemah dan kecil,” kata mereka sangsi.
“Aku akan mencobanya,” jawab Tikus.
Tikus mulai menggigit tali jerat dengan gigi-giginya yang tajam. Akhirnya, terputuslah tali-tali itu satu per satu, sampai salah satu kaki singa bisa terlepas. Tetapi, Singa yang besar itu tetap belum dapat melepaskan dirinya. Tikus itupun terus menggigit tali-tali itu sampai akhirnya badan Singa terlepas semua. Singa bangun dan berteriak gembira bersama singa-singa yang lain. Ia sangat berterima kasih pada Tikus yang telah menolngnya.
“Ketika melepaskanmu dulu, aku tidak berpikir sama sekali bahwa suatu saat kau dapat menolongku. Lalu menyelamatkanku dari bahaya seperti yang kau lakukan sekarang ini. Ketika itu, aku memaafkanku karena kau makhluk kecil dan lemah. Sekarang, aku tahu bahwa siapapun dapat menolong yang lain. Makhluk yang lemah sekalipun. Terima kasih atas pertolonganmu,” ucap Singa.
“Sama-sama, Tuan,” kata Tikus.
Tikus itu pergi dengan membawa pengalaman baru baginya. Ia berlari dan ingin segera menceritakan hal itu pada teman-temannya.

(Dikutip dari buku Mendidik dengan Cerita, karya Abdul Aziz Abdul Majid)

	 
	Cerita  anak adalah media seni, yang mempunyai ciri-ciri tersendiri sesuai dengan selera penikmatnya. Tidak ada pengarang cerita anak yang sanggup berkarya dengan mengabaikan dunia anak-anak. Dunia anak tidak dapat diremehkan dalam proses kraetif penciptaan cerita anak. Oleh karena itu, walaupun cerita anak diciptakan oleh orang dewasa, seolah-olah cerita tersebut merupakan ekspresi diri anak-anak lewat idiom-idiom bahasa anak-anak (Sugihastuti, 1996;70).
	Tirtawirya (lewat Trimansyah, 1999:24) menyatakan bahwa anak-anak adalah tetap anak-anak. Mereka memiliki dunia sendiri, dunia yang dilingkupi logika anak-anak, sebuah dunia khayal yang masih dihayati dengan mesra dan langsung. Kondisi itulah yang memaksa pengarang untuk memperhatikan keberadaan anak dalam proses penciptaan cerita anak. Tanpa kesadaran atas hal tersebut, kemungkinan besar akan terjadi benturan yang fatal, yaitu pembajakan orang dewasa terhadap dunia mereka yang penuh dengan hal yang serba aneh, ajaib, dan hebat. Oleh karena itu, cerita anak harus bersifat kocak, unik, dan bahasanya harus mudah dipahami serta gayanya enak dibaca.
Bahasa cerita anak merupakan wujud dari sebuah proses dialektik yang bertolak dari idiom dunia berpikirnya dalam usaha dan perjalanan menjadi orang dewasa. Dalam perjalanan ini ciri-ciri bahasa anak mengalami perkembangan tersendiri. Pengarang cerita anak, mau tidak mau, harus menciptakan karya mereka dalam semangat bahasa anak-anak. Tanpa pengetahuan yang memadai akan rasa bahasa anak-anak dalam menciptakan karya, pengarang anak-anak akan gagal. 
Sastra anak memiliki “kedalaman yang rendah” jika dibandingkan dengan sastra orang dewasa. Hal ini berkaitan dengan pengalaman anak yang lebih terbatas daripada orang dewasa, sehingga anak belum dapat memahami ide-ide yang rumit. Ide dalam sastra anak harus disampaikan dalam bentuk dan bahasa yang lebih sederhana (Christantiowati lewat Trimasnyah, 1999:28). 
Coba perhatikan kutipan berikut ini.
Tikus mulai menggigit tali jerat dengan gigi-giginya yang tajam. Akhirnya, terputuslah tali-tali itu satu per satu, sampai salah satu kaki Singa bisa terlepas. Tetapi, Singa yang besar itu tetap belum dapat melepaskan dirinya. Tikus itupun terus menggigit tali-tali itu sampai akhirnya badan Singa terlepas semua. Singa bangun dan berteriak gembira bersama singa-singa yang lain. Ia sangat berterima kasih pada Tikus yang telah menolongnya
						(penggalan cerita Singa dan Tikus)	

Bandingkan dengan kutipan berikut ini.
“Pukul dua malam Marni bangkit. Mula-mula ia berjalan menuju kamar suaminya. Dipandangnya Parta yang tetap tertidur meskipun dengan tarikan-tarikan napas yang berat. Pundak laki-laki itu naik dan agak maju, ciri utama seorang penderita asma. Wajahnya pucat. Tulang pelipis dan tulang pipinya menyembul. Ketika rasa benci mulai merayap di hati Marni, ia berbalik kedipan sebelah. Di sana kedua anaknya lelap. Kesucian dua bocah itu tergambar pada kedamaian wajah mereka. Marni hanya me betulkan letak selimut anaknya lalu keluar. Ia masuk ke kamar Tini. 
	
					(Novel Kubah, karya Ahmad Tohari)
	
	Pada kutipan pertama tampak bahwa penggunaan bahasa masih sederhana, tanpa menampilkan ungkapan atau idiom yang mengandung makna kias. Sebaliknya, penggala novel Kubah di atas menunjukkan tingkat penggunaan bahasa yang lebih tinggi. Misalnya, kalimat Ketika rasa benci mulai merayap di hati Marni, ia berbalik kedipan sebelah, atau kalimat Kesucian dua bocah itu tergambar pada kedamaian wajah mereka. Kalimat-kalimat tersebut mengandung makna ambigu, dan membutuhkan keluasan pengetahuan dan pengalaman untuk memahaminya. Tentu saja, anak-anak akan mengalami kesulitan jika harus berhadapan dengan pilihan bahasa tersebut.
Berkaitan dengan hal di atas, Sarumpaet (1976:24) menyebutkan tiga ciri- ciri cerita  anak dibandingkan dengan sastra orang dewasa.Ciri-ciri yang dimaksud, yaitu (1) adanya sejumlah pantangan, (2) penyajian dengan gaya langsung, dan (3) adanya fungsi terapan.
	Pertama, unsur pantangan, berkaitan dengan tema dan amanat cerita. Kita harus mempertimbangkan tema apa yang sesuai untuk anak-anak berdsarkan kelompok usianya. Tidak semua tema, yang biasa ditemukan dalam cerita orang dewasa, dapat disajikan untuk cerita anak-anak. Ukuran untuk menentukan suatu tema, pantas atau tidak pantas, baik tidak baik, masih bersifat relatif dan sukar dibakukan. 
	Berkaitan dengan unsur pantangan ini, coba Anda cermati kembali contoh cerita anak di atas. Apakah menurut Anda cerita tersebut telah memenuhi kriteria yang dimaksud. Cerita yang berjudul Singa dan Tikus di atas, menampilkan tema yang berkaitan dengan dunia anak-anak, yakni pentingnya tolong-menolong antarsesama. 
Walaupun demikian, pantangan dalam cerita anak akan tetap ada, apalagi bagi masyarakat Indonesai yang masih memegang kuat adat ketimurannya. Secara umum, persoalan-persoalan yang mengyangkut masalah seks, cinta yang erotis, kebencian, kekejaman, dan prasangka tidak dapat dijadikan sebagai tema anak-anak. Jika harus mengangkat segi-segi buruk atau kejahatan, biasanya amanatnya disederhanakan dengan menyajikan akhir atau ending cerita yang membahagiakan.
Kedua, unsur langsung dalam cerita anak, artinya cara penyajian cerita cenderung beralur datar, tidak menyajikan cerita bertele-tele ataupun berbelit-belit. Hal itu dapat dirumuskan vahwa cerita anak harus dideskripsikan sesingkat mungkin dan menuju sasaran langsung, mengetengahkan aksi yang dinamis dan jelas sebab-akibatnya. Dalam cerita anak, deskripsi tersebut disertai dengan dialog yang wajar, organis, dan hidup. Melalui pengisahan dan dialog tersebut, terwujud suasana dan tersaji tokoh-tokoh yang jelas, baik sifat, peran, maupun fungsinya dalam cerita. 
Perhatikan kutipan di bawah ini!
“Sungguh Raja Hutan itu baik sekali, telah melepaskan dan memaafkanku. Aku akan membalas kebaikannya itu,” katanya

“Ketika melepaskanmu dulu, aku tidak berpikir sama sekali bahwa suatu saat kau dapat menolongku. Lalu menyelamatkanku dari bahaya seperti yang kau lakukan sekarang ini. Ketika itu, aku memaafkanku karena kau makhluk kecil dan lemah. Sekarang, aku tahu bahwa siapapun dapat menolong yang lain. Makhluk yang lemah sekalipun. Terima kasih atas pertolonganmu,” ucap Singa. 

Ketiga, fungsi terapan dalam cerita anak, maksudnya adalah digunakannya cerita anak-anak sebagai sarana pendidikan oleh orang dewasa. Oleh karena cerita anak dibuat oleh orang dewasa, kerapkali cerita anak digunakan sebagai sarana untuk menggurui anak. Dalam cerita anak sering ditemukan hal-hal yang informatif, adanya elemen-elemen yang bermanfaat, baik pengetahuan umum maupun keterampilan, dan pertumbuhan anak. Bentuk terapan, misalnya, menyisipkan cara beternak lebah dalam cerita anak, menjelaskan istilah asing yang digunakan dalam cerita, atau juga menggambarkan secara jelas tokoh berwatak baik dan berwatak buruk. Akan tetapi, fungsi terapan ini seringkali menjerumuskan penulis dengan banyak kesan sebagai orang yang terlalu menggurui. 
	Hal-hal yang diuraikan di atas merupakan gambaran umum perbedaan  antara sastra anak dan sastra orang dewasa. Melalui uraian perbedaan tersebut, sebenarnya kita dapat menemukan ciri-ciri sastra anak. Perbedaan yang lebih jelas tentang sastra anak dan sastra orang dewasa,  semakin tampak pada saat pembahasan struktur cerita anak.

Struktur Cerita Anak
	Seperti juga cerkan pada umumnya, cerita anak juga terdiri dari unsur-unsur yang membangunnya menjadi satu kesatuan utuh. Unsur-unsur pembangun cerita orang dewasa juga ditemukan dalam unsur-unsur pembangun cerita anak. Unsur-unsur tersebut dapat dikaji sebagai satu struktur yang membangun cerita. Akan tetapi, dalam cerita anak, unsur-unsur ini memiliki ciri tersendiri yang membedakan dengan cerita orang dewasa. 

A. Tema
	Dalam uraian sebelumnya dijelaskan bahwa berkaitan dengan adanya pantangan dalam cerita anak, tem-tema cerita anak harus ditentukan sedemikian rupa agar tidak melanggar pantangan tadi. Tema pantangan itu di antaranya ialah seks (cinta yang erotis) dan kekejaman.
	Tema-tema yang cocok untuk anak-anak adalah tema yang menyajikan masalah yang sesuai dengan alam hidup anak-anak. Misalnya, tema tentang kepahlawanan, suka duka pengembaraan, peristiwa sehari-hari, atau juga kisah-kisah perjalanan seperi petualangan di hutan/gunung, penjelajahan dunia dan sebagainya.
	Perkembangan kemajuan zaman juga berpengaruh pada tema-tema yang disukai anak-anak sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan wawasan mereka. Tema-tema cerita anak mulai berkembang pada hal-hal yang mengundang daya pikir, sepoerti cerita detektif dan fiksi sains. Bahkan, sekarang anak-anak pun telah menyenangi tema horor (Trimansyah, 1999:38).

B. Tokoh
	Tokoh dalam cerita anak tidak harus manusia. Ia bisa siapa atau apa saja, bahkan juga dari golongan hewan, tumbuhan, dan benda mati. Hal ini sesuai dengan sifat anak yang antropomorfistis, yaitu mereka memiliki imajinasi luar biasa sehingga dalam pandangan mereka semua benda memiliki nyawa layaknya manusia.
	Sarumpaet (1976:34) mengelompokkan tokoh utama dalam cerita anak menjadi tiga jenis utama. Jenis tokoh utama yang dimaksud yaitu (1) tokoh utama berasal dari benda mati, (2) tokoh utama yang berasal dari alam hidup bukan manusia, dan (3) tokoh utama berasal dari alam manusia. Bagaimanapun, tokoh-tokoh dalam cerita anak harus bertingkah wajar dan hidup. Tindakan-tindakan tokoh itu harus jelas sebab-akibatnya. Selain itu harus ada kejujuran penyajian. Artinya, tindakan-tindakan atau tokoh-tokoh yang jahat juga ditampilkan secara jujur dan tidak hanya tindakan dan tokoh yang baik saja yang ditonjolkan. Sebagaimana dalam kehidupan dalam cerita pun tokoh jahat itu ada dan perlu diberi tempat. Yang terpenting adalah penjelasan secukupnya, mengapa tokoh-tokoh itu berperilaku demikian (Trimansyah, 1999:40).

C. Latar
	Latar dalam cerita anak bisa dilihat dari isi cerita anak itu sendiri. Misalnya,  dalam cerita anak berupa dongeng binatang (fabel), biasanya menggunakan latar tempat hutan belantara dan menampilkan suasana kehidupan binatang. Latar kehidupan sehari-hari juga banyak mewarnai cerita anak masa kini.
	Pada umumnya penggambaran latar pada cerita anak tidak serinci cerita orang dewasa. Dalam cerita anak, latar digunakan untuk memancing imajinasi dan antusiasme anak. Untuk itu sering digunakan latar tempat-tempat yang menakjubkan, seperti gua-gua, gunung, khayangan atau surga, istana kerajaan, atau gemerlap kota metropolitan.
	Adapun mengenai latar waktu, secara prinsip tidak ada bedanya dengan latar waktu dalam cerita dewasa. Latar waktu biasanya juga menampilkan setinglampau, kini, dan yang akan datang. Latar waktu yang lebih khusus, biasanya dengan ditampilkannya latar waktu liburan. Hal ini karena masa liburan merupakan peluang bagi anak-anak untuk bermain, berwisata, ataupun berpetualang yang dapatdijadikan latar cerita yang menarik (Trimansyah, 1999:41).

D. Sudut pandang
	Sudut pandang atau pusat pengisahan adalah sudut tinjau yang diambil pengarang dalam menuturkan kisahnya. Berdasarkan pusat pengisahan ini, pengarang akan memusatkan perhatian dan penuturannya pada unsur-unsur tertentu dalam suatu peristiwa (Sarumpaet, 1976:32). Jadi,  sudut pandang itu bisa merupakan jawaban atas pertanyaan: siapakah yang menceritakan kisah ini? (Sumardjo, 2004:82).
	Pusat pengisahan ini juga yang akan memperjelas amanat cerita. Karena itu, pemilihan pusat pengisahan penting dalam penulisan cerita anak. Pusat pengisahan yang sesuai untuk anak adalah jika pencerita membiarkan tokoh utama bertutur sendiri. Dengan kata lain, pengarang menggunakan pusat pengisahan atau sudut pandang orang pertama. Akan tetapi pusat pengisahan yang bertolaj dari sudut pandang  orang ketiga juga dapat digunakan, dengan syarat, pengarang bercerita secara analitik. Artinya, pengarang tidak hanya bertindak sebagai pengamat, tetapi juga menyelam dalam peristiwa yang diceritakannya (Sarumapet, 1976:32).

E. Alur
	Dalam cerita anak, cenderung menggunakan alur yang datar dan tidak serumit cerita orang dewasa. Hal itu dikarenakan pengalaman dan daya pikir anak yang terbatas untuk memahami ide-ide yang rumit. Alur datar dijabarkan melalui gaya bercerita secara langsung. Artinya, cerita yang disajikan tidak bertele-tele atau berbelit-belit.
	Kemampuan anak untuk membedakan peristowa yang satu dengan yang lainnya dan kehadiran para tokoh berkaitan dengan peristiwa pada umumnya belum dapat diandalkan. Karena itu, dalam menjalin peristiwa dan menampilkan tokoh seputar tema harus diperhatikan faktor kejelasan penyebabnya. Alur tidak hanya dinamis dan hidup, tetapi harus dilandaskan pada penyebab yang jelas (Sarumpaet, 1976:31).

Latihan
	Bacalah cerita anak berikut ini! Setelah itu, lakukan kajian sederhana terhadap unsur struktur pada cerita anak tersebut. 

MERPATI  POS


Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang anak bernama Muhammad Amin. Ia biasa dipanggil Amin. Ayahnya seorang pencari kayu yang miskin. Ia bersama ayahnya selalu pergi ke hutan untuk memotong kayu dan mengeringkannya. Lalu mejual kayu di pasar. Suatu hari, ia bersama ayahnya pergi ke hutan yang cukup jauh dan sebelumnya belum pernah mereka datangi.
“Tahukah engkau hutan ini, Nak?” tanya ayahnya di tengah perjalanan.
“Tidak, Ayah,” jawab Amin.
Kemudian mereka meneruskan perjalanan sampai tiba di hutan dan memasukinya. Mereka terus berjalan ke tengah hutan dan memasukinya. Mereka terus berjalan ke tengah hutan. Ayahnya meminta Amin untuk memotong kayu dari arah yang satu dan Si Ayah memotong dari arah yang lain. Ketika bekerja Amin kadang memanggil ayahnya dan Si Ayah pun menjawab, “Aku di sini, Nak.”
Kemudian lelaki itu pergi mencari air. Tidak lama kemudian Amin memanggil ayahnya, “Ayah!” Ddn ayahnya segera menjawab.
“Aku di sini, Nak.” Hal itu terus berlangsung selama beberapa lama.
Sementara itu, Si Ayah tersesat di hutan dan tidak dapat kembali ke tempatnya semula. Lalu ia keluar dari hutan dan mengira anaknya pasti sudah pulang ke rumah. Akhirnya ia pun pulang.
Tetapi ketika malam tiba, Amin pergi dari tempatnya ke tempat suara ayahnya berasal, dan ia mengira ayahnya masih di sana. Tetapi ketika sampai di tempat itu ia tidak melihat ayahnya. Ia hanya menemukan kapak yang digunakan ayahnya untuk memotong kayu. Kini, tahulah ia bahwa yang menjawab sejak tadi adalah kapak ayahnya. Amin pun menangis dan memanggil ayahnya. Setiap kali ia memanggil ayahnya, kapak selalu menjawabnya. Amin kesal. Ia mencabut kapak itu lalu melemparkannya kembali ke tanah. Setelah itu ia terus berjalan dan menangis di dalam hutan, memanggil ayahnya sampai akhirnya tibalah ia di ujung hutan.
Keadaan sangat gelap. Ia tidak tahu kemana akan pergi. Akhirnya, ia tiba di sebuah desa yang dekat dengan sungai. Ia merasa sangat lelah. Ia pun tertidur. Ketika terbangun ia merasa sangat lapar. Ia pergi ke sungai yang berlumpur. Dari lumpur itu, ia membuat sepuluh patung sapi jantan dan betina. Ia berdoa agar patung-patungnya benar-benar menjadi hidup. Dan ternyata, doanya dikabulkan. Patung-patung sapi itu benar-benar menjadi sapi hisup. Lalu ia pun membawa sapi-sapi itu dan menggembalakannya. Ia kembali ke desa pada sore hari. Lalu ia mengikatkan binatang gembalaannya dalam kandang yang dibuatnya. Ia juga memeras dan meminum susunya.
Demikianlah, setiap hari ia menggembala sapi dan hidup dengan susu yang diperasnya. Malam hari, ia menyalakan api sehingga binatang buas seperti harimau atau gajah tidak mendekatinya. Kemudian Amin berpikir untuk bercocok tanam. Akhirnya, ia menemukn biji jagung dari sebuah rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Lalu ia mengambilnya, menanamnya, dan menyiraminya sampai tumbuh besar. Kini ia hidup dari susu dan jagung. Burung-burung berdatangan untuk memakan jagung. Amin menyayangi mereka dan memberinya makan. Burung-burung pun menyayanginya. Mereka saling menyayangi.
Suatu hari, Amin mengumpulkan semua burung. Ada gagak, elang, merpati, pipit, dan sebagainya.
“Burung-burung, aku ini tinggal sendirian. Jauh dari keluargaku. Aku ingin salah seorang dari kalian menemui ayahku dan mengabarkan keadaanku.” Amin menjelaskan keinginannya. Amin bertanya kepada Gagak.
“Gak…gak,” seru Gagak.
Kemudian bertanya kepada Elang.
“Keak…keak,” jawab Elang.
Lalu bertanya kepada burung Pipit.
“Cit…cit” jawabnya.
Akhirnya, ia bertanya kepada Merpati. Merpati lalu menyanyikan sebuah lagu untuk ayah Amin tentang keadaan anaknya.
“Anakmu masih hidup dan tinggal di sebuah tempat. Aku tahu tempatnya. Jika engkau pergi denganku, aku akan mengantarmu.”
Amin sangat senang dengan dendangan Merpati itu.
“Merpati yang baik hati, tolonglah beritahu ayahku.” 
Merpati pun terbang dan terus terbang samapai tiba di sebuah desa tempat ayah amin tinggal. Hari itu, hari Jumat. Orang-orang sedang salat jumat. Merpati terbang dan duduk di pintu mesjid. Kemudian menynyikan lagu yang ia perdengarkan kepada Amin sebelumnya. Ternyata, ayah Amin sedang berada di dalam mesjid itu. Ketika keluar, ia mendengar nyanyian Merpati di pintu. Ia mengerti apa yang diucapkan burung itu.
“Tolong, antarkan aku kepada anakku,” kata Si Ayah.
“Aku akan terbang dan engkau berjalan di belakangku,” jelas Merpati. Kemudian Merpati terbang dan lelaki itu berjalan di belakangnya sampai akhirnya tibalah ia di tempat Amin.
Di sana, lelaki itu menemukan anaknya yang hidup dengan beberapa ekor sapi. Amin sangat gembira melihat kedatangan ayahnya. Begitu pula dengan ayahnya. Setelah keduanya berpelukan dan saling melepaskan kerinduan, Amin menggiring binatang ternaknya. Bersama ayahnya ia hendak pulang ke kampung halamannya. Keduanya meninggalkan Merpati yang telah mengantarkan ayahnya tadi. Karena kebaikannya itu, Amin memberi julukan pada merpati itu dengan julukan “Merpati Pos”.
  
(Dikutip dari buku Mendidik dengan Cerita, karya Abdul Aziz Abdul Majid)


Petunjuk  Mengerjakan  Latihan
	Bacalah cerita anak di atas dengan cermat. Catatlah hal penting berkaitan dengan unsur struktur cerita, seperti tokoh, sudut pandang, latar, bahasa, dan tema cerita. Tulislah hasil identifikasi Anda dalam bentuk ulasan singkat terhadap cerita anak di atas. 



Rangkuman
Cerita anak adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang; kejadian dan sebagainya, yang merupakan rekaan belaka, bersifat imajinatif dan fiktif. Arti leksikal tersebut diperkuat dnegan pengertian bahwa cerita anak bukanlah cerita yang ditulis oleh anak, melainkan cerita karangan orang dewasa yang dikonsumsi oleh anak.
	Sastra anak memiliki “kedalaman yang rendah” jika dibandingkan dengan sastra orang dewasa. Hal ini berkaitan dengan pengalaman anak yang lebih terbatas daripada orang dewasa, sehingga anak belum dapat memahami ide-ide yang rumit. Ide dalam sastra anak harus disampaikan dalam bentuk dan bahasa yang lebih sederhana.
Terdapat tiga ciri- ciri cerita  anak dibandingkan dengan sastra orang dewasa. Ciri-ciri yang dimaksud, yaitu (1) adanya sejumlah pantangan, (2) penyajian dengan gaya langsung, dan (3) adanya fungsi terapan.


Tes  Formatif  1
Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang Anda anggap paling benar
1.  Dalam arti kiasan, cerita anak mengandung arti
	A. dongengan yang tidak benar	C. tuturan tentang peristiwa
	B. kejadian yang bersifat imajinatif	D. lakon dalam pertunjukkan

2. Cerita anak dianggap belum menjadi media ekspresi kelompok pembacanya, karena 
	A. bersifat imajinatif belaka	C. dikarang oleh orang dewasa
	B. menuturkan pengalaman kolektif	D.  berisi cerita omong kosong

3.  Hal-hal berikut ini yang harus dipertimbangkan dalam penulisan cerita anak, kecuali 
	A. tingkat intelektualitas	C. daya imajinasi
	B. selera umum anak	D. selera penulis

4.  Pengenaan sifat-sifat manusia kepada tumbuhan, hewan, atau benda-benda mati disebut dengan istilah
	A. identifikasi	C. antromorfomis
	B. daya imajinasi	D. aspek idealitas

5.  Berikut ini adalah aspek-aspek yang dijadikan titik tolak untuk merumuskan secara khusus pengertian cerita anak, kecuali
	A. tradisional	C. fungsional
	B. idealistis	D. populer

6.  Bacaan anak adalah bacaan yang dikonsumsi anak dengan bimbingan dan pengarahan orang dewasa. Dihubungkan dengan titik tolak rumusan cerita anak, hal itu termasuk dalam aspek ..
	A. teoretis	C. idealistis
	B. tradisional	D. populer

7. Salah satu ciri cerita anak, yaitu adanya unsur langsung dalam cerita, maksudnya 
	A. cara penyajian cenderung datar	C. memperhatikan kompleksitas 
	B.  tidak semua tema dapat disajikan	D. sebagai sarana pendidikan 

8.  Di bawah ini termasuk jenis tokoh utama cerita anak, kecuali
	A. berasal dari benda mati	C. dari alam hidup bukan manusia
	B. berasal dari alam manusia	D.  dari dunia angkasa luar

9.  Dalam cerita anak sering digunakan alur yang datar dan tidak rumit, karena
	A. keterbatasan daya pikir anak	C. cerita anak harus singkat
	B. alur dijabarkan secara tak langsung	D. menampilkan tokoh super

10. Sudut pandang orang ketiga dapat digunakan dalam cerita anak, dengan syarat
	A. pengarang bercerita secara analitik	C. dihadirkan tokoh yang dikenal
	B. menampilkan perisrtiwa dramatik	D. melalui tokoh protagonis cerita
	


Setelah semua soal dijawab, cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Selanjutnya, gunakan rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi dalam kegiatan belajar ini.

Rumus
                                        Jumlah jawaban yang benar
Tingkat penguasaan =  ---------------------------------------- X  100 %
	                                                                 10


Arti penguasaan yang anda capai:
90%  -  100%	=  baik sekali
80%  -    89%	=  baik
70%  -    79%	=  cukup
         <    70%	=  kurang

Lanjutkanlah mempelajari Kegiatan Belajar 2 jika tingkat penguasaan Anda telah mencapai 80%. Sebaliknya, bila penguasaan Anda masih di bawah 80%, ulangilah mempelajari Kegiatan Belajar 1, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai.
 



















Kegiatan Belajar 2
Mengarang Cerita Anak


Sebelum melanjutkan mempelajari  Kegiatan Belajar 2 dalam Modul 11 ini, ada baiknya Anda membaca kembali sekilas materi pada Modul 10, untuk mengingat hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan penulisan cerkan. Pada dasarnya, kegiatan penulisan cerkan sebagaimana dibahas dalam Modul 10, juga  dapat dimanfaatkan dalam kegiatan mengarang cerita untuk anak. 
Selanjutnya, pada Kegiatan Belajar 2 ini kita akan mempelajari hal-hal prinsip dalam mengarang cerita anak. Tentu saja, untuk mengembangkan wawasan sehubungan dengan materi ini, Anda dipersilakan membaca buku-buku lain yang membahas kegiatan karang-mengarang. Uraian materi dalam Kegitan Belajar ini menggunakan rujukan utama buku berjudul Mendidik Anak dengan Certia karya Abdul Azis Abdul Majid, yang diterbitkan Rosda Karya. Untuk itu, tidak ada salah pula jika Anda juga membaca buku tersebut sebagai penambah wawasan
Mengarang cerita mencakup tiga unsur pokok. Pertama, ide yang terkandung dalam cerita, sisi kejiwaan, kesesuaiannya dengan pembaca atau pendengar, baik dalam cerita panjang maupun cerita pendek. Kedua, susunan ide yang teratur. Ketiga, bahasa dan gaya bahasa yang dibentuk dalam ide (Majid, 2001:10).
Ketiga hal ini – ide, susunan ide yang teratur, bahasa dan gayanya – merupakan tiga hal pokok bagi setiap bentuk seni, seperti musik, nyanyian, atau lukisan. Jika kita menetapkan ide tentang ‘pengorbanan’ misalnya, atau ‘mempertahankan kedudukan’, maka ide tersebut dapat dituangkan melalui tulisan, gambar atau pahatan, atau juga melalui cerita. Peristiwa-peristiwa yang terkandung di dalamnya, tokoh-tokohnya, dan peran dari setiap tokoh adalah susunan yang teratur dari ide itu. Sedangkan ungkapan untuk menyebut semua peristiwa ini adalah bahasa dan gayanya.
Kita ambil contoh sebuah cerita yang cukup terkenal, yaitu cerita ‘Singa dan Tikus’. Kita dapatkan bahwa ide cerita ini adalah sebagai berikut. Seekor hewan kecil yang lemah tidak sengaja mengganggu binatang besar, kuat, dan berkuasa. Tetapi si kuat mengampuni binatang kecil yang mengganggunya itu. Ia tidak mengharapkan balasan ketika mengampuni binatang kecil itu. Hari terus berlalu, dan binatang yang besar dan kuat ini suatu hari tertimpa musibah dan yang menyelamatkannya adalah binatang kecil yang lemah itu. Berikut ini akan kita bahas unsur-unsur cerita tersebut.

Ide
Ide dalam mengarang cerita dapat dikembangkan dengan berbagai rujukan. Para ahli pendidikan sangat memperhatikan ide dari belajar dengan bermacam-macam cerita antara lain, yaitu tema peristiwa yang dibatasi oleh lingkungan, dan keteladanan.
Pembaca tentu akan mengingat bahwa batasan tema ini saling melengkapi satu sama lain sesuai dengan berlangsungnya waktu. Masa berlaku batasan-batasan ini berbeda antara laki-laki dan perempuan, antara satu bangsa dengan bangsa lain, bahkan antar individu. Kecenderungan seseorang terhadap salah satu jenis cerita akan sesuai dengan perkembangan dirinya. Hal ini terus berlanjut sampai masa berikutnya, sekalipun kuat dan lemahnya kecenderungan ini berbeda satu sama lain. Berikut akan kita jelaskan batasan setiap tema tersebut.

Tema peristiwa yang dibatasi oleh lingkungan
Ditujukan bagi anak kira-kira usia 3-5 tahun. Pada usia ini, anak biasanya sudah dapat berjalan, menggerakkan otot-ototnya, mulai memiliki kepekaan rasa yang membantunya memilih lingkungan yang terbatas pada sekelilingnya di dalam rumah, kebun, jalan raya, dan sekolah yang dikunjunginya. Dia dapat melihat di sekitarnya ada hewan dan tumbuhan bergerak dan memiliki kekhususan, memiliki berbagai suara dan warna. Ia juga melihat individu-individu yang berbeda dalam keluarganya, seperti orang tua, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ia melihat satu sama lain saling berhubungan. Ia bergaul dengan anak-anak seusianya dan yang sedikit lebih besar darinya. Pendeknya, ia hanya sibuk pada batasan lingkungan sehari-hari di sekitarnya.
Oleh karena itu, cerita-cerita yang sesuai baginya adalah cerita yang tokoh-tokohnya dikarang dari binatang atau tumbuhan, dan peristiwa-peristiwa tentang keduanya. Atau tokoh-tokoh manusia seperti ibu, ayah, dan anak-anak seusianya. Tokoh-tokoh ini hendaknya mudah ditangkap oleh anak, misalnya ayam berbulu merah, anak gadis berambut pirang, dan orang tua yang berjanggut putih. Sebaiknya, tokoh-tokoh ini – tumbuhan sekalipun dapat berbicara – bersuara dan bergerak, sehingga mudah dipahami anak. Pemberian sifat-sifat gerakan, pembicaraan, dan warna yang dikenalnya, akan menjadi daya tarik yang akan membangkitkan rasa ingin tahu anak. Pada usia ini, anak cenderung berangan-angan bahwa benda dapat berbicara.
Agar anak penuh perhatian pada tema cerita ini, maka ceritanya harus berupa cerita pendek yang mengisahkan peristiwa-peristiwa yang berlangsung cepat dan menakjubkan. Dalam alur cerita seperti ini, fantasi anak mulai tumbuh dan menguat secara berangsur-angsur. Harus diingat bahwa fantasi ini tetap dibatasi oleh lingkungan anak itu sendiri, seperti berfantasi bahwa bantal adalah kuda yang biasa ia naiki, berlayar dengan perahu, dan kursi-kursi yang dapat berbicara seperti anak-anak seusianya yang saling memukul bila marah. Ia akan menjadi suka dengan berbagai cerita imajiner dengan tokoh-tokoh khayalan yang bendanya dapat ia temui dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan imajinasi ini berlanjut pada fase kedua yaitu fase imajinasi bebas.
Karena insting dan kecenderungan anak-anak terhadap tema ini hampir sama, maka cerita anak di setiap bangsa pun cenderung sama. Hanya saja tetap harus ada pemilihan cerita yang sesuai dengan lingkungan, dibedakan antara kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya, begitu pula antara lingkungan kota dan desa.
Cacat yang terdapat dalam cerita pada fase ini biasanya ada pada ide cerita yang menakutkan, yang mengandung peristiwa-peristiwa yang penuh tipu daya. Misalnya, penyiksaan anak-anak atau pemenjaraan mereka tanpa diberi makan dan minum. Model cerita seperti ini harus dihindari. Kita ingat, jika kita mendengar cerita yang menakutkan dari orangtua kita, pasti akan mengagetkan kita dengan mimpi-mimpi buruk. Oleh karena itu, guru harus menjauhi model cerita seperti ini.

Tema imajinasi bebas
Ditujukan pada anak kira-kira usia 5-8/9 tahun. Pada fase ini anak telah melewati masa pengenalan lingkungan sekitarnya yang terbatas pada rumah dan jalan-jalan. Dia mulai tahu bahwa anjing itu menggigit, lebah menyengat, kucing mencakar, sapi yang kemerah-merahan mengeluarkan susu yang berwarna putih, dan api membakar. Tetapi tidak diketahuinya, yang tidak ada dalam lingkungannya. Ia lalu terbang menuju lingkungan fantasi yang bebas, yang dapat melihat adanya para malaikat, bidadari, jin, penyihir, raksasa, dan orang-orang kerdil. Demikian pula yang lainnya dari tokoh-tokoh asing yang terdapat dalam cerita-cerita imajiner, seperti cerita seribu satu malam dan cerita-cerita legenda.
Biasanya, ketika mendengarkan cerita seperti ini anak-anak mempertanyakan apakah itu benar-benar terjadi? Maka pendongeng (guru) harus menjawab “tidak”, ini hanyalah dongeng dan orang-orang zaman dulu mempercayainya. Dengan kebiasaan mendengarkan cerita seperti ini, anak-anak akan mengerti bahwa cerita itu hanya fantasi dan tidak akan mempercayainya.

Tema petualangan dan kepahlawanan
Ditujukan pada anak usia 8-18/19 tahun atau lebih. Pada fase ini seorang pemuda cenderung menyukai hal-hal yang imajiner-romantik dengan tetap dibatasi oleh kenyataan sesungguhnya. Melalui kekuatan instingnya, anak mulai mengenal perjuangan dan keinginan menguasai. Mereka mulai memanjat pohon dan dinding, merusak tanaman orang lain, mencuri buah-buahan, membolos bersama teman-temannya, mengikuti permainan yang penuh persaingan dan menuntut keberanian, serta membentuk kelompok untuk berkelahi dan menyerang kelompok lainnya. Karena itulah, tema pada fase ini disebut tema petualangan dan kepahlawanan.
Cerita-cerita yang disukai seorang pemuda pada fase ini, biasanya cerita-cerita yang penuh bahaya, petualangan, keberanian, kekerasan, dan melibatkan kepolisian. Kadang cerita seperti ini mempunyai tujuan yang kurang terpuji, seperti menggambarkan peristiwa yang mendorong pada kecerobohan, kekikiran, dan petualangan yang konyol. Pada usia ini, banyak pemuda yang melanggar batas-batas aturan masyarakat. Ia meninggalkan keluarga dan masyarakatnya karena terangsang untuk neniru petualangan seperti ini. Ia merasa bangga hidup bebas dan berkelompok seperti yang didengar atau dibacanya. Oleh karena itu harus hati-hati dalam memilih ide cerita. Sebaiknya cerita berisi muatan yang menjadikan pendorong pada hal-hal yang baik dan bertujuan mulia dan cerita-cerita pengembaraan para penemu teknologi, atau yang semacamnya. Bentuk seperti ini tidak terbatas pada cerita aktual saja, tetapi bisa juga yang mengundang unsur fantasi, seperti cerita Sinbad al-Bahri.

Tema percintaan
Ditujukan pada anak antara usia 12-18 tahun lebih. Suatu masa peralihan menjadi gadis bagi anak-anak perempuan. Masa peralihan menuju masa yang penuh kebimbangan. Dari masa kanak-kanak yang penuh ketergantungan menjadi pemuda yang mandiri. Tema ini lekat dengan rasa sosial, patriotisme, konflik jiwa, pandangan filosofis tentang kehidupan dan pemikiran keagamaan. Juga kebutuhan pemuda atas pembentukan pandangan yang lebih luas tentang kehidupan. Pada fase ini, tema petualangan dan kepahlawanan tetap ada, si pemuda akan selalu menyertakan tama percintaan ini dengan tema kepahlawanan.
Oleh karena itu, pada fase ini si pemuda cenderung pada bentuk cerita romantik, heroik, dan detektif. Cerita-cerita yang memuat peristiwa yang berhubungan dengan kemanusiaan, yang memperkuat kepedulian sosial dan cita-cita tinggi, seperti kesuksesan dalam ekonomi dan mencapai kedudukan sebagai pemimpin.
Karena dorongan pubertas sangat dominan pada fase ini, maka seorang pemuda akan sangat menyukai cerita percintaan. Tema percintaan yang baik seyogianya menceritakan hubungan yang suci antara pemuda-pemudi, pengetahuan  tentang pernikahan, bukan dengan bentuk cerita yang penuh dengan petualangan murahan dan mengurangi patriotisme.

Tema keteladanan
Ditujukan pada anak usia 18 atau 19 tahun dan sesudahnya. Pada tema ini seorang pemuda atau pemudi memasuki masa kematangan berpikir dan bermasyarakat. Biasanya, telah terbentuk dalam dirinya sebagian dasar-dasar sosial, moral, dan politik, baik yang salah maupun yang benar. Biasanya juga, semakin jelas kecenderungan dan tujuannya dalam hidup. Telah terbentuk dalam dirinya pandangan yang luas mengenai lingkungan sosialnya dan segala hal yang berkaitan dengan hidupnya. Pada fase ini, mereka terpengaruh oleh kebutuhan-kebutuhan individunya. Pada masa ini pula, kehidupan manusia terasa kian rumit. Oleh karena itu, agak sulit membatasi bentuk cerita yang memiliki kecenderungan seperti ini. Pengetahuan, pelajaran, hobi, dan kegiatan sosial dalam kehidupan, kecenderungan dan kebudayaannya, semuanya berpengaruh pada pemilihan cerita dan pada pendidikan awal seorang pemuda. Begitu juga lingkungannya dan orang yang bersangkutan dengannya, baik teman maupun individu keluarga, ikut mempengaruhi. Mereka memberi pengaruh karena masing-masing dapat dirujuk sebagai teladan, baik dalam budi pekerti maupun kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, kita tidak mungkin mempersempitnya pada bentuk cerita tertentu, karena begitu rumitnya kehidupan seseorang dan beragamnya keteladanan.

Susunan Ide
Susunan ide mencakup unsur-unsur cerita, yaitu peristiwa atau kejadian yang terangkai dalam cerita. Unsur-unsur ini terdiri atas tokoh-tokoh, perbincangan yang terjadi di antara tokoh, dan tema sentral yang dijiwai para tokoh yang mengikat hubungan di antara mereka. Semuanya diramu menjadi susunan ide yang kemudian menjadi pangkal pembuatan cerita.
Ide dalam cerita ibarat rencana dalam menu. Para tokoh, peristiwa, percakapan dan unsur-unsur lainnya, seperti benang tenun yang berjalinan satu sama lain, sehingga tampak rapi dan bagus hasil tenunannya.
Sebelum menulis, pengarang dapat terlebih dahulu merangkai urutan peristiwa cerita dalam benaknya. Para tokoh, percakapan, dan tema sentral, adalah faktor-faktor yang berkelindan dalam jalinan peristiwa itu.
Secara umum, setiap cerita dibentuk dalam tiga tahap: pendahuluan, konflik, dan klimaks. Pendahuluan, merupakan pengantar singkat mengenai ide dalam cerita dan sebagai tempat masuk bagi pembaca untuk merasakan apa yang akan terjadi selanjutnya, seperti judul buku dan pintu rumah. Kemudian diceritakanlah peristiwa-peristiwa. Konflik adalah kesulitan yang terjadi pada pertengahan cerita dan membutuhkan penyelesaian, atau tempat yang samar yang membutuhkan penjelasan. Hal ini menumbuhkan keinginan pada jiwa penyimak cerita untuk membuka dan mengetahui apa yang akan terjadi kemudian. Ini juga menarik perhatian penyimak, membuatnya berpikir tentang jalan keluarnya, atau menduga-duga hal-hal yang masih samar. Penyimak cerita akan sampai di pertengahan bacaan atau mendengarkan terjadinya berbagai konflik. Kemudian tibalah klimaks yang membuat penyimak merasa senang dan tenang kembali. Keterlibatannya dengan tokoh cerita pun usai, saat ia merasa bahwa peristiwa itu telah berakhir.
Dalam sebuah cerita, terkadang memiliki dua konflik atau lebih, seperti dalam cerita Aladin dan Lampu Ajaib. Ketika pintu tertutup dan Aladin berada di bawah tanah, munculah konflik, yaiu bagaimana Aladin membebaskan diri dari penjara yang ada di dalamnya. Juga saat Si Penyihir tidak berhasil mendapatkan lampu, terjadilah konflik, yaitu apa yang dilakukannya kemudian, apakah akan tinggal di Cina atau pulang ke Ethiopia? Begitu pula pada saat istana Aladin dipindahkan ke Ethiopia, terdapat dua konflik. Bagaimana nasib isteri Aladin di Ethiopia bersama Si Penyihir? Lalu apa yang akan diperbuat Aladin setelah istana dan isterinya menghilang?
Terkadang, dua konflik terjadi secara berselang dalam satu cerita atau juga terjadi berurutan, yang satu setelah yang lainnya. Dalam dua keadaan itu, penyimak merasa bahwa cerita berakhir setelah konflik teratasi. Terkadang pula setelah cerita berakhir setelah konflik teratasi. Terkadang pula setelah konflik terurai, akhir perjalanan para tokoh cerita tetap samar, dan itu tidak terjangkau oleh imajinasi anak-anak. Karena mereka biasanya ingin mengetahui keadaan para tokoh setelah berakhirnya cerita. Dalam keadaan seperti ini, pendongeng harus menetapkan nasib para tokoh, misalnya dengan mengatakan, “Kemudian Raja dan Ratu hidup bahagia selamanya”, atau “Raja dan Ratu dikaruniai seorang anak dan meraka berusia panjang”. Adapun orang dewasa, mereka – biasanya – tidak tertarik untuk mengetahui nasib para tokoh setelah terjadi klimaks, karena umumnya mereka mengerti dengan baik bahwa cerita itu fiktif belaka.
Pembentukan cerita dengan tiga tahapan tadi harus mengikuti aturan-aturan umum seperti berikut.
Pertama, keseimbangan di antara tahapan-tahapan cerita. Pengarang/ pendongeng hendaknya tidak terlalu berlebihan dalam pendahuluan, karena penyimak tidak akan sabar untuk mengetahui kelanjutan ceritanya. Tidak juga berlebihan dalam menyampaikan konflik, bertele-tele dalam penjabaran peristiwa, atau cepat-cepat menuntaskan cerita.
Kedua, menjaga keutuhan cerita dan ikatan unsur-unsurnya. Keutuhan cerita ini seperti halnya tubuh besar seseorang. Pengarang hendaknya tidak keluar dari batas-batas keutuhan ini dengan berpindah pada peristiwa lain yang tidak berhubungan dengan peristiwa semula. 
Ketiga, tokoh-tokohnya harus berkarakter. Diperkuat oleh kebenaran perbuatan dan ucapannya. Jangan sampai satu tokoh memiliki berbagai karakter yang berlawanan dengan watak aslinya. Kecuali jika penulis memiliki maksud-maksud tertentu. Tokoh raja harus menampakkan perilaku para raja. Tokoh tukang cukur harus benar-benar menggambarkan tukang cukur. Di sinilah dapat terlihat kepandaian pengarang dalam mendeskripsikan para tokoh dan menampakkan buah pikirannya yang terdalam.
Keempat, pengarang hendaknya tidak menggambarkan setiap peristiwa dengan ungkapan yang lugas, tetapi harus secara tersirat – terlebih cerita untuk orang dewasa – sehingga pembaca berpikir dan berkhayal untuk mengetahui apa makna di balik isyarat. Dengan cara tersirat ini, memberikan keasyikan tersendiri pada pembaca untuk berusaha menemukan apa yang belum jelas itu. Perumpamaannya, seperti seorang pemusik ketika memetik gitar. Ia tidak menyentuh senar dengan lengannya pada akhir permainan, tetapi menarik lengannya itu pelan-pelan di atas senar lalu menjauhkannya. Bersamaannya dengan itu itu, ia memberi imajinasi kepada penonton bahwa mereka mendengar suara gitas, karena tarikan tadi seolah mengilhami lahirnya suara itu.
Kelima, percakapan antartokoh harus berkarakter, tidak saling berlawanan, dan masuk akal. Khususnya cerita yang faktual.
Keenam, pengarang hendaknya tidak mengulang-ulang memberi nasihat di tengah cerita karena itu akan menjadikannya sebagai nasihat dan petuah. Cerita pun akan berubah menjadi pelajaran akhlak. Hal tersebut menjadikan cerita pesan moral – jika ceritanya memiliki pesan moral – maka biarkanlah pembaca sendiri yang menemukannya tanpa harus dibeberkan secara langsung.
Ketujuh, penjabaran peristiwa dalam cerita dan penghayatannya hendaknya dilakukan secara bertahap sehingga perhatian penyimak tetap terjaga dan tidak merasa bosan. Perhatian penyimak tertumpu, biasanya, ketika perpindahan dari konflik ke klimaks.

Bahasa dan Gaya Bahasa
Yang dimaksud bahasa di sini adalah kata-kata, dan gaya bahasa adalah susunannya, baik denotatif maupun konotatif. Telah kita singgung bahwa pengarang harus memilih ide yang sesuai dengan penyimak (pendengar atau pembaca), perkembangan pikiran, imajinasi dan kehidupan sosialnya. Demikian pula dalam soal bahasa. Pengarang atau penulis cerita harus bertanya pada dirinya: siapa yang akan membaca cerita ini? Bagaimana tingkatan bahasa dan gaya bahasa mereka? Apakah bahasa dan gaya yang saya tulis ini dapat dimengerti dan dipahami?
Pengarang tidak boleh lupa tujuan yang ingin ditulisnya. Juga jangan sampai lupa bahwa ia menulis untuk anak-anak. Seyogianya ia tidak menuruti kata hatinya, lalu menggunakan kata-kata atau susunan yang tidak dipahami anak tetapi lebih dipahami oleh pelajar dewasa. Hasil dari cara menulis yang salah ini, akan membuat anak-anak merasa bosan untuk membaca ceritanya. Penulis cerita – jika ingin berhasil dalam menulis cerita anak – sebaiknya orang yang terbiasa mengajar anak-anak. Hidup bersama mereka dan mengerti bahasa standar anak-anak, namun seorang guru mapu menyederhanakannya dalam penyampaian cerita.
Kita seyogianya tahu bahwa anak-anak dapat memahami bahasa dan gaya yang indah dari bahasa dan gaya bahasa mereka. Ini bukan berarti dalam cerita kita harus menggunakan bahasa yang biasa dipercakapkan anak-anak, tetapi bahasa yang indah yang dapat dipergunakannya. Dengan demikian, bahasa cerita akan lebih bermanfaat bagi mereka, yaitu dalam memperbaiki bahasa dan gaya bahasanya.
Dari aspek gaya bahasa ini, kita mengetahui bahwa ada perbedaan dalam mengungkapkan gaya bahasa denotatif dan konotatif. Masing-masing memiliki tempat yang sesuai. Ungkapan “khalifah meninggal” merupakan ungkapan yang jelas dan mudah dipahami daripada ungkapan “tangan kematian menghampirinya”. Ungkapan “pemimpin yang dicintai” lebih mudah daripada ungkapan “pemimpin yang mendiami istana hati”. Ungkapan seperti itu sulit dipahami kecuali apabila dipelajari terlebih dahulu bahasa dan gayanya. Banyak pengarang yang melupakan kenyataan seperti ini dan lebih senang menggunakan gaya bahasa yang hanya dimengerti oleh orang-orang dewasa dan terpelajar.
Oleh karena itu, seyogianya para penulis cerita anak mangesampingkan kata-kata asing dan ungkapan konotatif. Sebaiknya, mereka membuat kalimat yang singkat sehingga memberikan kemudahan kepada pembaca atau pendengar untuk memahami rangkaian peristiwa dalam cerita. Gunakan kata-kata yang mudah membekas di hati pendengar seperti rasa, dan penciuman. Cara seperti ini tidak bertele-tele dan memberi gambaran yang jelas dalam imajinasi anak. Jika bahasa dalam cerita standar untuk anak-anak, maka guru harus menyederhanakan dalam penyampaiannya. Berbeda dengan cerita untuk orang dewasa dan para sastrawan. Dalam cerita seperti ini, gaya bahasa konotatif dan majas lebih baik dari gaya denotatif dan lugas.
Penyampaian cerita dengan menggunakan gaya bahasa yang disukai pendengar, terkadang bisa membuat pendengarnya, saat kata-kata itu diucapkan, seolah mendengarkan musik yang melodinya saling bersahutan. Akan tetapi, tidak setiap pengarang cerita dapat melakukan hal tersebut, karena kemampuan untuk itu memerlukan latihan yang terus-menerus.
Untuk mendapatkan kesan yang lebih kuat pada jiwa anak sebagai penyimak cerita, terkadang diperlukan pengulangan kata, seperti ungkapan ayam jago merah, merah, kakek berambut putif, putih, dan tongkat jika berjalan, tok, tok. Pengulangan itu lebih baik daripada menggunakan kata-kata sinonimnya. Anak-anak akan lebih senang mendengar pengulangan kata seperti itu. Apalagi jika digunakan untuk menunjukkan satu kejadian atau sifat. Suara-suara binatang dalam bahasa cerita hendaknya menirukan layaknya hewan sungguhan, karena itu pun berpengaruh pada jiwa anak sebagai penyimak cerita.

Latihan
Setelah Anda memahami materi pada Kegiatan Belajar 2 ini, lakukan latihan menulis cerita anak! Buatlah sebuah cerita anak sederhana! 

Petunjuk Mengerjakan Latihan
	Tentukan ide atau gagasan utama yang akan disampaikan
	Piliha salah satu jenis tema atau ide untuk dijadikan dasar penulisan cerita anak

Tentukan deskripsi tokoh, mencakup jumlah, nama, karakter, dan sifatnya
Ikutilah tahapan-tahapan dalam menulis kreatif, mulai dari preparasi, inkubasi, iluminasi, dam verifikasi.

Rangkuman
Mengarang cerita mencakup tiga unsur pokok. Pertama, ide yang terkandung dalam cerita, sisi kejiwaan, kesesuaiannya dengan pembaca atau pendengar, baik dalam cerita panjang maupun cerita pendek. Kedua, susunan ide yang teratur. Ketiga, bahasa dan gaya bahasa yang dibentuk dalam ide.
Ketiga hal ini – ide, susunan ide yang teratur, bahasa dan gayanya – merupakan tiga hal pokok bagi setiap bentuk seni, seperti musik, nyanyian, atau lukisan. Jika kita menetapkan ide tentang ‘pengorbanan’ misalnya, atau ‘mempertahankan kedudukan’, maka ide tersebut dapat dituangkan melalui tulisan, gambar atau pahatan, atau juga melalui cerita. Peristiwa-peristiwa yang terkandung di dalamnya, tokoh-tokohnya, dan peran dari setiap tokoh adalah susunan yang teratur dari ide itu. Sedangkan ungkapan untuk menyebut semua peristiwa ini adalah bahasa dan gayanya.
		Secara umum, setiap cerita dibentuk dalam tiga tahap: pendahuluan, konflik, dan klimaks. Pendahuluan, merupakan pengantar singkat mengenai ide dalam cerita dan sebagai tempat masuk bagi pembaca untuk merasakan apa yang akan terjadi selanjutnya, seperti judul buku dan pintu rumah. Konflik adalah kesulitan yang terjadi pada pertengahan cerita dan membutuhkan penyelesaian, atau tempat yang samar yang membutuhkan penjelasan.. Kemudian tibalah klimaks yang membuat penyimak merasa senang dan tenang kembali. Keterlibatannya dengan tokoh cerita pun usai, saat ia merasa bahwa peristiwa itu telah berakhir. 

Tes  Formatif  2
Petunjuk: untuk soal 1 – 5 pilihlah A, B, C, atau D dengan ketentuan sebagai berikut.
Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya memperlihatkan hubungan sebab akibat
	Jika pernyataan benar, alasan benar, tapi keduanya tidak memperlihatkan hubungan sebab akibat
Jika pernyataan benar, alasan salah; atau pernyataan salah, alasan benar
Jika pernyatan salah, alasan salah

1.  Cerita anak yang terdapat di setiap bangsa di dunia cenderun sama
sebab
	insting dan kecenderungan anak-anak terhadap tema hampir sama

2.  Pada usia sekitar 5-9 tahun lebih baik diungkapkan tema imajinasi yang bebas
 sebab
	pada masa ini anak baru dapat mengenali lingkungan sekitarnya

3. Sebelum menulis, pengarang tidak perlu merangkai urutan peristiwa cerita dalam pikirannya
sebab
	para tokoh, percakapan antartokoh, dan tema sentral merupakan faktor-faktor yang terkaiat dengan jalinan peristiwa

4.  Penulisan cerita anak harus memperhatikan unsur keseimbangan antartahapan cerita
sebab
	pendahuluan yang diungkapkan panjang lebar merupakan salah satu kriteria kebaikan cerita anak yang ditulis

5.  Sebaiknya pengarang cerita anak tidak mengulang-ulang memberi nasihat di tengah cerita
sebab
	akan dapat mengubah cerita menjadi pelajaran akhlak dan bersifat menggurui pembacanya

Petunjuk: untuk soal 6 – 10 pilihlah satu jawaban yang Anda anggap benar!

6.  Di bawah ini adalah tiga unsur pokok dalam menulis cerita anak, kecuali
	A. ide cerita	C. susunan ide
	B. gaya bahasa	D. gaya pengarang

7.  Untuk anak pada usia 3-5 tahun, sebaiknya cerita anak mengambil tema
	A. yang dibatasi lingkungan	C. mengembangkan fantasi
	B. imajinasi bebas	D. kepahlawanan

8.   Di bawah ini adalah tahapan-tahapan umum dalam setiap cerita, kecuali
	A. pendahuluan	C. klimaks
	B. konflik	D. antiklimaks
 
9.  Kesulitan yang terjadi pada pertengahan cerita dan membutuhkan penyelesaian, termasuk dalam tahapan
	A. peleraian	C. klimaks
	B. konflik	D. antiklimaks

10. Pengulangan kata-kata atau kalimat tertentu dalam cerita anak bertujuan untuk
	A. mendapatkan kesan yang kuat		C. menghindari bentuk konotatif
	B. membangkitkan emosi pembaca	D. mempermudah peleraian cerita


Setelah semua soal dijawab, cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Selanjutnya, gunakan rumus dibawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi dalam kegiatan belajar ini.

Rumus
                                        Jumlah jawaban yang benar
Tingkat penguasaan =  ---------------------------------------- X  100 %
	                                                                 10


Arti penguasaan yang anda capai:
90%  -  100%	=  baik sekali
80%  -    89%	=  baik
70%  -    79%	=  cukup
         <    70%	=  kurang

Jika tingkat penguasaan Anda telah mencapai 80%, atau lebih, lanjutkan mempelajari modul berikutnya. Bagus! Sebaliknya, bila penguasaan Anda masih di bawah 80%, ulangilah mempelajari Kegiatan Belajar 2 terutama pada bagian yang belum Anda kuasai. 

 















Kunci Jawaban Tes Formatif
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Glosarium



Ekspresi	: pengungkapan atau proses menyatakan, yaitu yang memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan

Karakteristik	:  ciri-ciri khusus, mempunyai sifat yang khas sesuai dengan perwatkan tertentu

Formula	:  susunan atau bentuk tetap, rumus yang dibakukan

Kreatif	: memiliki daya cipta,  memiliki kemampuan untuk mencipta,  bersifat atau mengandung daya cipta

Terapan	: hasil menerapkan, mengenakan atau mempraktikkan sesuatu secara konkret





 

