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MODUL 11
Mengenal Cerita Remaja

Modul Mengenal Cerita Remaja ini dibagi ke dalam dua Kegiatan Belajar, yaitu (1) Pengertian dan Struktur Cerita Remaja, dan (2) Jenis-jenis Cerita Remaja. Dalam Kegiatan Belajar 1, kita akan mempelajari pengertian dan struktur cerita remaja. Kenyataan dalam kehidupan sastra di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan terabaikannya salah satu generasi, yaitu generasi pembaca remaja, siswa setingkat SMP dan SMA atau SMK, generasi sekolah menengah. Tampaknya buku-buku yang dianggap bernilai sastra tidak dirancang untuk bacaan remaja (Artika, 2004). Oleh karena itu, dalam modul ini keberadaan karya sastra yang diperuntukkan bagi pembaca remaja (generasi sekolah menengah) penting untuk dibicarakan. Bagaimanapun, bila dibandingkan dengan dua wilayah sastra yang sudah banyak dibicarakan, yaitu sastra anak dan sastra dewasa, keberadaan sastra remaja tetap memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Sebagai pihak yang nantinya akan selalu berada di tengah-tengah dunia remaja, Anda perlu memperluas cakrawala untuk memahami dunia sastra remaja sesuai dengan realitas keseharian yang melingkupinya. 
Pada Kegiatan Belajar 2, kita akan mempelajari jenis-jenis certita remaja. Sekedar mengingatkan, pada Modul 3, khususnya Kegiatan Belajar 3, Anda sudah belajar salah satu ragam cerkan, yaitu ragam cerkan populer. Pada dasarnya, keberadaan cerita remaja terkait erat dengan keriteria estetis karya sastra dalam kategori populer. Sastra remaja biasanya diproduksi dan dikembangkan melalui media massa. Oleh karenanya, tema yang diangkat dan cara mengungkapkan tema relatif sama dengan kriteria sastra populer, yakni tema-tema yang disesuaikan dengan segmen pembaca. Hal itu semakin tegas bila dihubungkan dengan hakikat media massa yang dijadikan sebagai medium penyampai karya tersebut. Tentu saja, tidak semua karya sastra remaja adalah karya yang dimuat dalam media massa. Akhir-akhir ini banyak diterbitkan karya sastra, dalam berbagai versi, yang secara khsusus diperuntukkan bagi pembaca remaja.
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 Remaja

Pengantar
	Tampaknya dunia sastra Indonesia mengabaikan salah satu generasi, yaitu pembaca remaja, siswa setingkat SMP dan SMA/SMK, generasi sekolah menengah. Buku-buku sastra Indonesia tidak dirancang untuk menjadi bacaan remajaja. Impilikasinya, kurikulum bahasa dan sastra Indonesia, memaksa para remaja untuk membaca karya-karya sastra kanonik, karya-karya yang dianggap besar dan serius. 
Pijakan pembelajaran sastra di sekolah-sekolah menengah adalah sastra Indonesia versi fakultas sastra, versi majalah kebudayaan dan majalah sastra, versi jurnal serius, versi penerbit idealis dan versi seniman antiseni populer (Artika, 2004). Sementara itu, sastra remaja, yang dikonsumsi oleh siswa sekolah menengah, secara mandiri dan apresiatif, tetap dikucilkan dan sering direndahkan derajat estetiknya, kadar kemurnian sastranya dinilai telah tercemar.
Realitas remaja sekarang ini ditandai oleh adanya pilihan terhadap komik sebagai bacaan yang paling popluer. Belum lagi bacaan-bacaaan cerkan, yang pada umumnya berupa cerpen, yang selalu menjadi menu favorit di setiap majalah atau tabloid remaja. Pada sisi yang lain, remaja hidup dalam kepungan dan nhingar-bingar sastra dalam arti luas. Pada konteks ini, merea tetap di tengah kondisi menikmati diksi, irama, sintaksis dalam lagu-lagu populer yang direkam pada kaset konvensional atau dalam cakram (VCD/DVD). Para remaja tetap dapat menikmati cerita, ekspresi, dan keterlibatan emosional dalam drama seri atau sinetron di televisi
	Menengok realitas di atas, sudah waktunya kurikulum sekolah menengah harus lebih  terbuka terhadap keberadaan sastra remaja, yang sering dipahami posisinya sebagai sastra populer. Kurikulum sastra sekolah menengah perlu menyediakan ruang untuk sastra yang diperoduksi oleh remaja, sastra yang diucapkan dengan gaya remaja, dan sastra yang dipenuhi oleh tema-tema dunia remaja (Artika, 2004). Sudah waktunya, pengertian dan ruang lingkup sastra di sekolah menengah diperluas, sehingga tidak didominasi oleh kategori-kategori sastra kanonik, sastra adiluhung.
Tampaknya, kurikulum baru, yakni kurikulum 2004, memberikan kemungkinan yang terbuka untuk merealisasikan hal di atas. Mudah-mudahan, penerapan kurikulum baru tersebut dapat mengenelkan remaja dengan karya-karya sastar yang dekat dengan duniannya. Dengan demikian, pembelajaran sastrtra tidak harus dipenuhi dengan ritula hafalan dan belenggu pengetahuan tentang sastra, yang seringkali menjadikan siswa merasa terasing dengan dunianya sendiri.
Berkaitan dengan keberadaan sastra remaja, Artika (2004) mencatat dua hal prinsip sebagai alasan memasukkan sastra remaja dalam kurikulm bahasa dan sastra Indonesia. Pertama, sebagai batu pijakan untuk menggiring generasi sekolah menengah memasuki dunia kesusastraan Indonesia. Salah satu hal yang harus dingat adalah, membawa generasi sekolah menengah ke dunia sastra Indonesia, memerlukan proses yang panjang. Pada tahap-tahap  awal, tidak dibutuhkan sikap bersikeras untuk memaksa sedini mungkin generasi sekolah menengah masuk ke dalam sastra Indonesia, teks yang sangat mungkin jauh dari versi remaja. Justru pada tahap-tahap awal inilah perlu diisi dengan teks-teks tentang dunia remaja, yang dibahasakan secara remaja, oleh mereka sendiri.
Kedua, memposisikan karya sastra remaja sebagai dunia yang mandiri dan diakui keberadaannya. Khazanah sastra atau bacaan remaja menjadi tujuan, guna memanfaatkan realitas konsumsi teks mereka, memperlakukan mereka secara adil, sesuai dengan realitas mereka. Teks-teks sastra tentang dunia mereka tetap diberi ruang dalam pembelajaran sastra di sekolah menengah. Dengan cara ini diharapkan generasi sekolah menengah bisa memaknai pembelajaran sastra dan mereka sadar bahwa pembelajaran sastra di sekolahnya dapat memberi manfaat bagi kehidupannya.
	Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa kurikulum 2004, memberi harapan yang besar untuk merealisasikan gagasan tentang keberadaan sastra remaja sebagai bagian dari pembelajaran sastra di sekolah. Di balik kesempatan yang dibuka dan ditawarkan dalam kurikulum 2004 tersebut, ada persoalan yang segera hadir di hadapan kita, yakni masalah kreativitas dan kompetensi guru. Bagaimanakan kreativitas guru didayagunakan untuk memanfaatkan teks-teks sastra remaja, dalam berbagai versi, sebagai bahan pembelajaran sastra di kelas. Novel-novel remaja, komik, cerpen remaja, lagu-lagu populer, sinetron maupun drama harus dijadikan ladang subur untuk memperkaya pengadaan bahan pembelajan dan bahan diskusi di kelas-kelas sastra. Tentu saja, sudah menjadi suatu keharusan agar guru, dengan segala cara dan kreativitasnya, dapat mengikuti (atau terlibat) dalam tren-tren dunia remaja, untuk menyelaminya.
	Pada aspek inilah materi tentang pengenalan sastra remaja dalam modul ini menjadi menemukan relevansinya. Anda, sebagai guru yang akan bergaul dengan dunia remaja, perlu mengetahui keberadaan sastra remaja dengan segala karakteristiknya. Tentu saja, apa yang disajikan dalam modul ini masih sebatas pemahaman awal, yang masih sangat membutuhkan eksplorasi lebih luas. 	

Pengertian
	Dalam kehidupan sehari-hari, dikenal istilah-istilah untuk menyebut cerita remaja, seperti sastra remaja, komik, cerita bergambar, nomik (novel komik), novel remaja,  puisi remaja, cerita pendek remaja, dan drama remaja  Sebutan yang bermacam-macam itu pun masih rancu, dan memang secara teoritik belum ada batasan yang pasti mengenai sastra remaja.
	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 remaja. Cerita remaja adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang; kejadian dan sebagainya, yang merupakan rekaan belaka, bersifat imajinatif dan fiktif.
	Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa sastra remaja adalah hasil karya sastra yang menampilkan permasalahan remaja dan berusaha untuk memenuhi selera remaja. Tema permasalahan yang diangkat, tokoh-tokoh, serta gaya bahasanya disesuaikan dengan selera dan dunia remaja (Sumardjo, 1982:63). Ada beberapa istilah untuk menyebut sastra remaja, antara lain chicklit (akronim dari chick literature) dan teenlit (akronim dari teen literature), yang dapat diartikan sebagai literatur remaja.
	Kekhasan pengertian cerita remaja memunculkan sifat tersendiri dalam cerita remaja tersebut. Sifat itu muncul karena uniknya dunia remaja yang harus ditampilkan dalam cerita remaja. Dunia remaja adalah dunia yang penuh imajinasi dengan kedalaman intelektual yang dimilikinya. Sarwono (2002:52) menegaskan bahwa remaja memiliki dunia tersendiri yang berbeda dengan dunia dan alam kehidupan orang dewasa. Alam kehidupan remaja menuntut adanya nilai dan imbauan tertentu bagi perkembangannnya. 
	Remaja 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 remaja adalah proses identifikasi diri. Proses ini didasari oleh keinginan untuk menyesuaikan, mendekatkan, atau menyamakan dirinya dengan kehidupan orang atau sesuatu yang berada di luar dirinya. Orang yang dipilih inilah yang disebut tokoh identifikasi. Garrison (lewat Mappiare, 1982:152) menyebutkan bahwa remaja memiliki kebutuhan yang khas sesuai dengan perkembangan aspek fisiologis, psikologis, dan sosiologis yang dialaminya. Kebutuhan yang dimaksud, yaitu (1) kebutuhan akan kasih sayang, (2) kebutuhan untuk ikut serta dan diterima kelompoknya, (3) kebutuhan untuk bersikap mandiri, (4) kebutuhan untuk berpretasi, (5) kebutuhan akan pengakuan dari orang lain, (6) kbutuhan untuk dihargai, dan (7) kebutuhan memperoleh falsafah hidup. 

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


DUA BELAS TAHUN
Oleh: Donatus A. Nugroho


Awalnya Luvi memergoki Papa dan Mama tengah berbicara berdua. Sangat serius. Kalau jam dua dini hari, waktunya orang tidur dan mimpi indah, mereka berdua masih ngobrol, pastilah ada sesuatu yang amat penting yang perlu dibicarakan. Mungkin pembicaraan yang sengaja direncanakan waktunya, agar tidak didengar oleh Luvi. Mungkin rahasia. Pasti sangat serius. Atau bertengkar? Sepengetahuan Luvi, papa dan mamanya jarang bertengkar. Atau barangkali mereka selalu memilih waktu seperti ini untuk bertengkar, untuk menghindari didengar anak. Agar Luvi tidak terlibat.
Waktu itu Luvi terbangun dari tidurnya untuk mengambil air minum di kulkas. Dan tanpa sengaja Luvi mendengarkan sebagian – hanya sebagian kecil – pembicaraan mereka. Mereka bicara amat pelan, nyaris dalam bisikan. Tidak bertengkar, tapi Luvi tahu bahwa Mama terisak-isak. Luvi tanpa sengaja menendang sendok yang tercecer di lantai. Menimbulkan bunyi berisik yang memberitahukan keberadaannya di ruang makan. Luvi lantas mendekati mereka yang bicara di ruang tengah. Mama memberi isyarat agar Luvi kembali ke kamarnya. Luvi heran dan makin penasaran, tapi ia takut untuk bertanya.
Sebagai anak yang tahu diri, Luvi kembali ke kamarnya tanpa bicara sepatah kata pun. Rasa penasaran membuatnya tak bisa tidur sampai pagi. Keesokan harinya Luvi melihat mata sembab itu. Tapi Mama ternyata banyak tersenyum dan bercanda dan sama sekali tidak menyinggung kejadian semalam.
Beberapa hari setelah kejadian itu, Papa mulai pulang tidak pada jam seperti biasanya. Kadang siang hari sudah pulang, tapi beberapa kali pulang terlalu malam. Padahal selama ini Papa selalu pulang pada jam yang sama, sekitar jam lima sore.
“Papa suka pulang telat ya, Ma?” tanya Luvi hati-hati. Ia paling tak ingin dinilai sebagai anak yang terlalu ingin tahu urusan orangtua.
“Lembur, banyak pekerjaan.”
Suatu hari Papa pulang jam dua siang.
“Kok tumben, ngantornya cuman sampai jam dua?” Luvi bertanya pada Papa.
“Lagi nggak enak badan.”
Papa tak pernah pulang dari kantor lebih awal. Tak pernah. Biarpun migrainnya kumat. Ia seorang workaholic. Gila kerja.
Besoknya Luvi tahu, papanya tidak masuk ke kantor.
Tiga hari Papa tidak masuk kantor. Padahal menurut Luvi. Papa baik-baik saja. Papa sibuk membaca koran. Beberapa koran sekaligus terbuka di meja depannya. Mama selalu berada di dekat Papa.membelai-belai rambut Papa dengan penuh kasih sayang sambil membisikkan sesuatu ke telinga Papa. Luvi merasakan, sesuatu yang tidak beres telah terjadi. Sesuatu yang telah terjadi sejak Luvi memergoki mereka mengobrol dini hari itu. Tapi dengan melihat kemesraan mereka, Luvi sedikit lega. Setidaknya ini bukan masalah hubungan Papa dan Mama. Hubungan mereka baik-baik saja. Luvi makin yakin, Papa dan Mama tidak tangah bertengkar.
Suatu malam ada dua orang tamu berpenampilan perlente datang ke rumah. Lucunya, Mama tidak ikut menemui mereka atau sekedar menyajikan minuman dan kue. Mama justru tiba-tiba mengajak Luvi pergi ke mal.
Hanya untuk membeli sabun cuci. Sabun cuci yang bisa dibeli di warung sebelah di dekat rumah, yang harganya justru lebih murah daripada harga di mal. Jelas alasan yang dicari-cari.
“Di rumah papa lagi menerima tamu penting. Sangat penting. Bagusnya kita nggak usah ada. Biar mereka leluasa ngobrolnya dan nggak terganggu,” kata Mama.
Sesungguhnya Luvi boleh tersinggung. Tidak, tidak tersinggung, tapi heran. Selama ini ia tak perlu melarikan diri dari rumah jika Papa menerima tamu penting seputar urusan pekerjaan. Ia bukan tergolong anak yang mau tahu lagi reseh. Pasti dua orang perlente tadi datang untuk urusan pekerjaan juga. Urusan yang bikin Papa berubah akhir-akhir ini. Urusan gawat? Segawat apa?
“Kamu masih terlalu kecil! Nggak usah nanya macam-macam!” Mama  sedikit membentak ketika Luvi bertanya.
“Luvi udah dua belas tahun, Ma.”
“Iya! Lalu kenapa kalo udah dua belas?”
“Udah kelas satu SMP, Ma.”
“Iya, Mama ngerti! Lalu kenapa kalo udah SMP? Kita sebaiknya nggak usah mencampuri urusan Papa!”
Luvi makin heran. Kenapa Mama bersikap seperti ini? Ke mana Mama yang lucu dan suka bercanda itu? Mama pasti juga lagi kalut.
Belakangan Luvi jadi menilai-nilai mamanya juga. Buntutnya ia menemukan banyak perubahan pada diri Mama juga. Mama makin terlihat kurus, meskipun nampaknya Mama sudah tidak lagi pergi ke gym untuk latihan kebugaran. Di meja makan Mama selalu terlihat kurang berselera. Dan Mama sering Luvi pergoki tengah melamun di belakang rumah.
Ada apa dengan rumah ini?
***
Papa genap sepekan tidak pergi ke kantor. Untuk seorang Papa, seminggu tidak ngantor sudah boleh dicatat dalam Guiness Book of Record.
Papa mengurung diri di kamar. Keluar hanya untuk ke kamar mandi. Mama memaksa Papa makan dengan cara mengantar makanan ke kamar. Tapi Papa selalu berteriak-teriak, ‘Ntar aja! Nanti aja!” Atau, “Jangan ganggu!” Atau, “Pergi!”
Papa sering menampakkan ekspresi wajah yang menakutkan. Luvi makin tak tahan menyaksikan semua itu. Ia ketakutan.
“Kamu main aja sana,” kata mama. “Kamu boleh chatting.”
Biasanya mama sangat ketat untuk urusan internet. Luvi tidak boleh membuka internet tanpa ditemani Mama. Bahkan kamar tempat komputer itu selalu dikunci dan kuncinya dikuasai penuh oleh Mama. Yang Mama khawatirkan, Luvi membuka situs-situs khusus orang dewasa.
Kemarin dua orang perlente itu datang lagi, bersama dengan dua orang lainnya. Pulangnya mereka membawa mobil Papa.
“Yang satu akan saya antar sendiri, besok.” Papa bicara pada salah seorang  dari mereka.
Yang satu yang dimaksud adalah mobil yang biasa dipakai Mama. Mobil yang setiap harinya selalu dipakai untuk mengantar dan menjemput Luvi ke sekolah.
Luvi semakin bertanya-tanya dalam hati. Ada apa gerangan dengan semua ini? Mungkinkah papa terjerat hutang dalam jumlah yang sangat besar sehingga harus menyerahkan dua buah mobil sekaligus? Orang-orang itu datang untuk menyita sebagian harta Papa?
Luvi bingung bukan main. Otak dua belas tahunnya tak mampu memberikan jawaban. Buat bertanya langsung, Luvi belum berani. Mama sudah memberikan verboden untuk beberapa pertanyaan yang telah Luvi ajukan. Mama kalut, dan Papa ekspresinya seperti bom waktu yang sesaat lagi akan meledak.
***
Pulang dari latihan Pramuka, Luvi terkejut bukan main. Ia mendengar keributan kecil yang tidak wajar berasal dari kamar orangtuanya. Luvi mencari cara untuk sengaja mengintip ke kamar Papa. Dan ia melihat Papa tengah membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Mama berusaha keras untuk menelikung Papa, tapi mama justru terbanting karena kalah tenaga. Mama akhirnya hanya bisa meratap dan menangis.
Dari balik celah pengintaiannya, Luvi menangis tanpa bersuara.
Tuhan, ada apa dengan rumah ini?
Semalaman Luvi nyaris tak bisa tidur. Berbagai pertanyaan ia coba jawab sendiri. Berbagai misteri ia coba jawab sendiri. Tapi hasilnya selalu tidak pernah memuaskan. Semua hanya berujung pada perkiraan dan dugaan yang ia sendiri sama sekali tak yakin kebenarannya.
Pagi harinya, Mama mengajak berangkat sekolah lebih awal. “Kita sarapan bubur ayam dulu.”
Mereka berdua makan bubur ayam di dekat stadion.
“Maafkan sikap Papa dan Mama akhir-akhir ini, Luvi.”
Luvi hanya bisa mengangguk.
“Suasana lagi serba nggak enak.”
“Luvi ngerti, Ma. Luvi ngerasa banget.”
“Besok-besok jika Papa sudah tenang, pasti akan Papa jelasin semua ini.”
Luvi hanya bisa mengangguk lagi.
“Tolong jangan ganggu Papa dulu, ya. Please...”
“Iya, Ma.”
Mama menghela nafas panjang. Tersengal-ssengal. Jangan-jangan asmanya kambuh lagi.
“Nanti kamu bisa pulang sendiri?”
“Maksud Mama? Mama nggak bisa jemput, ya?”
Mama mengangguk lesu.
“Nggak apa-apa. Mama sih! Dari dulu Luvi bilang juga apa? Luvi udah nggak ingin ngrepotin Mama lagi. Luvi udah gede, Ma. Udah dua belas tahun. Boleh dong, Luvi ke sekolah bawa sepeda sendiri. Banyak yang bawa sepeda. Pulangnya Luvi bisa bareng sama Mila, atau...”
“Kamu nanti pulang naik taksi. Bayarnya di rumah,” sergah mama penuh kekhawatiran.
“Naik bus kota aja, Ma. Rame! Bareng temen-temen!” Luvi berseru gembira. “Udah lama Luvi pengen pulang naik bus kota. Tapi Mama selalu nggak ngebolehin. Nanti boleh ya, Ma? Takut copet? Masak sih, ada copet tega nggerayangin anak sekolah?”
“Terserah kamu. Tapi kamu harus langsung pulang. Mama khawatir, kamu terpengaruh temen-temenmu yang suka ngelayap sepulang sekolah. Bukannya langsung pulang, eh malah ngider dulu di pertokoan. Cuci mata alasannya. Mama nggak suka!”
“Beres, Ma!” Luvi  mengangkat dua jarinya tinggi-tinggi.
“Cepet. Selesaiin makanmu.”
“Iya, Ma. Tapi... ada apa sebenarnya? Kenapa Papa sampai membentur-benturkan kepalanya ke tembok?” tanya Luvi pelan dan hati-hati.
Mama terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia batal memasukkan sesendok bubur ke mulutnya.
“Papamu sedang kalut.”
“Iya. Pasti kalut sekali. Tapi buat apa membenturkan kepala di tembok? Buat ngilangin migrain? Bukannya Papa udah punya resep dokter yang ampuh itu, Ma? Nggak masuk akal, Ma. Ngobatin migrain dengan membentur-benturkan kepala di tembok...”
“Ada yang gawat di kantor Papa. Ada perubahan kebijakan perusahaan yang membuat Papa kena PHK.”
“Papa dipecat?” Luvi terbelalak.
“Bukan dipecat, tapi di-PHK. Lain, Luvi. Perusahaan terpaksa memangkas anggaran, terpaksa mengurangi jumlah pegawai, termasuk yang top level kayak papamu. Menyederhanakan jalur.... Ah, kamu masih terlalu kecil untuk bisa mengerti.”
“Mama salah terus! Luvi udah kelas satu SMP, Ma. Sedikit-sedikit Luvi udah bisa ngerti. Luvi bahkan kadung menduga yang enggak-enggak. Yang jelek-jelek. Mungkin Papa terbelit hutang. Atau... Papa korupsi. Nggak gitu, kan?”
“Luvi! Kamu jangan berprasangka buruk! Papamu itu hanya suka bekerja. Beliau orang paling sejujur sedunia!”
“Itulah kalo hanya bisa menduga-duga,” kata Luvi dalam gumaman. “Sori, Ma. Sorii...”
“Papa hanya di-PHK.”
“Ya udah, cari kerjaan baru,” kata Luvi ringan.
“Kamu ini! Papa akan kehilangan banyak, Luv. Sori. Tapi dua mobil kita harus kembali ke kantor. Itu mobil punya perusahaan.”
“Iya. Luvi udah ngerti.”
“Lalu kita harus cepat-cepat meninggalkan rumah kita. Itu juga rumah dinas.”
Luvi nampak terkejut, tapi hanya sebentar. Sebentar setelah itu ia tersenyum lebar.
“Asyik bisa pindah rumah! Cari rumah baru, Ma! Jelek nggak apa-apa, yang penting banyak pohonnya, biar adem. Cari rumah yang adem di pinggiran sana. Pesangon Papa jelas cukup banyak.”
“Kamu senang tinggal di rumah yang biasa-biasa aja, tanpa fasilitas berlebih semisal AC dan internet?”
“Asal banyak pohonnya, Ma. Pohon buah.” 
Mama tercenung.
“Kamu nggak sedih? Nggak marah? Yang paling Papa takutin selama ini justru kamu. Takut kamu nggak bisa menerima semua perubahan mendadak ini.”
“Papa, sih. Nggak mau ngajak bicara. Papa selalu menganggap Luvi anak kecil yang nggak ngerti apa-apa. Sebel!”
“Tapi....”
“Udahan diskusinya ya? Nanti aja di rumah. Bisa telat, nih!”
Mama masih tercenung.
***
Luvi tiba di rumah dengan wajah berseri-seri, meski keringat bercucuran di dahinya. Wajahnya memerah, nafasnya terengah-engah.
“Mama!”
Mama, yang sejak setengah jam yang lalu menunggu di teras rumah, memandangnya dengan agak cemas.
“Ma! Besok boleh naik bus kota lagi, ya? Berangkatnya juga, ya? Asyik, Ma. Enak naik bus kota. Seru aja tuh!” Luvi berkata penuh semangat. “Ternyata anak-anak udah pada akrab sama Pak Sopir. Eh, ada yang ngemplang, lho. Ada yang sembunyi, nggak mau bayar. Baru ngerti, Ma. Ternyata Ujo rumahnya gang Manggis sana. Ujo yang suka nyembunyiin karet penghapus itu! Yang lucunya setengah mati itu! Wah, dia jadi bintang di atas bus kota. Konyolnya itu lho! Semua penumpang geli ngeliat ulahnya. Anaknya... cakep juga, sih.”
Mama menatap Luvi sejurus. “Kamu nggak kaget?”
“Kaget juga, sih. Bus kota yang berjubel dan gerah, jelas beda dengan mobil yang adem dan full music. Kaget tapi tetep aseeeiiik!”
“Kamu kecewa, Luv?”
“Kecewa apanya? Mama inget kata-kata bijak yang dulu pernah Mama tunjukin waktu itu?”
“Yang mana?” Mama tampak berpikir.
“Yang di majalah itu! Selalu ada hikmah, bahkan di dalam peristiwa paling buruk sekalipun.”
Mama sekarang benar-benar mencoba mengingatnya.
“Ada lagi satu! Luvi mendadak ingat!” Luvi melonjak. “Ingat waktu itu, ketika Luvi meminta kakap merah dan ternyata Mama hanya masak udang yang kecil-kecil?”
“Mama lupa.”
“Mama ini... too young die, too old to rock’n roll...” gumam Luvi.
“Apa?” Mama mengernyitkan dahinya.
“Hi hi hi... enggak! Mama belum terlalu tua, tapi udah mudah pikun. Waktu itu Mama bilang: Nikmati aja yang ada!”
Luvi lalu berlari ke dalam rumah.
***
Malam harinya Luvi tanpa sengaja mendengar perbincangan Papa dan Mama.
“Luvi udah dua belas tahun, Pa.”
“Kenapa kalo udah  dua belas tahun?”
“Udah kelas satu SMP, kan?”
“Kalo udah kelas satu SMP, lalu kenapa?”
“Harusnya Papa mendengar sendiri semua ucapan Luvi...”
Luvi berjalan berjingkat, menjauhi kamar itu. Ia masuk ke kamarnya sendiri dan berdoa. Matanya basah ketika mulutnya memohon agar Tuhan memberikan kekuatan bagi kedua orangtuanya.

(Dikutip dari Majalah Aneka Yess, Edisi 5 September 2004) 
	 
	Cerita  remaja adalah media seni, yang mempunyai ciri-ciri tersendiri sesuai dengan selera penikmatnya. Tidak ada pengarang cerita remaja yang sanggup berkarya dengan mengabaikan dunia remaja. Dunia remaja tidak dapat diremehkan dalam proses kreatif penciptaan sastra remaja. Oleh karena itu, walaupun cerita remaja diciptakan oleh orang dewasa, seolah-olah cerita tersebut merupakan ekspresi diri remaja lewat idiom-idiom bahasa remaja.
	Seperti juga cerkan pada umumnya, cerita remaja juga terdiri dari unsur-unsur yang membangunnya menjadi satu kesatuan utuh. Unsur-unsur pembangun cerita orang dewasa juga ditemukan dalam unsur-unsur pembangun cerita remaja. Unsur-unsur tersebut dapat dikaji sebagai satu struktur yang membangun cerita. Akan tetapi, dalam cerita remaja, unsur-unsur ini memiliki ciri tersendiri yang membedakan dengan cerita orang dewasa. Selanjutnya, pembicaraan tentang karakteristik cerita remaja merujuk pada unsur-unsur struktur pembangun cerita.

A. Tema
	Tema yang diangkat dalam cerita remaja biasa berupa tema jasmaniah, tema sosial, dan tema egoik. Tema cerita remaja lebih banyak menggambarkan aktivitas fisik pelaku daripada aktivitas batin. Misalnya, masalah hubungan dengan orang tua, teman sebaya dalam jalinan cinta kasih atau persahabatan. Cerita juga sering mengankat masalah-masalah sosial, seperti kenakalan remaja, gaya hidup remaja, masalah pendidikan di keluarga dan di sekolah.
	Cobalah Anda simak kembali cerpen di atas. Menurut Anda tema apakah yang ditawarkan dalam cerpen tersebut. Meskipun ditampilkan konflik kejiwaan pada diri Luvi, karena masalah yang di hadapi ayahnya, konflik batin itu tidak disekplorasi secara mendalam sebagaimana yang ada pada sastra dewasa. Konflik batin tokoh Luvi ditampilkan dengan sederhana dengan penyelesaian yang juga sederhana. Kesederhanaan di sini tentunya harus dimaknai sebagai bagian dari realitas dunia remaja. Artinya, permalahan yang ditampilkan dan cara penyelesaian masaalah tersebut merujuk pada perkembangan aspek sosiologis dan psikologis tokoh dalam cerita tersebut. 

B. Tokoh
	Tak ada cerita tanpa tokoh, meskipun tokoh tidak selalu berupa manusia, tapi dapat juga berupa makhluk hidup lainnya seperit binatang atau tumbuhan yang dipersonifikasika. Tokoh cerita dapat didefinisikan sebagai subjek dan sekaligus objek peristiwa dan kejadian, pelaku dan sekaligus sasaran kedua hal tersebut. Tanpa tokoh tidak akan ada peristiwa (Faruk dan Suminto, 1999:3.2). 
	Tokoh dalam cerita remaja biasanya berupa tokoh-tokoh yang tergolong dalam kelas menengah ke atas, orang-orang yang cukup kaya, cukup berpendidikan, terbiasa dan akrab dengan kebiasaan hidup atau gaya hidup kelas menengah kota. Watak tokoh cenderung bersifat hitam-putih, kalau baik akan berperilaku baik terus, kalau ada tokoh jahat maka sampai akhir cerita selalu berperilaku jahat. Dengan watak yang bersifat hitam-putih, tokoh-tokoh dalam cerita remaja mudah dikenali oleh pembaca. Pada gilirannya nanti, berdasarkan watak tersebut pembaca akan melakukan identifikasi apakah akan menyenangi (protagonis) atau membenci (antagonis) tokoh-tokoh dalam cerita tersebut.
	Kadang-kadang tokoh dalam cerita remaja juga mengalami perubahan dari satu watak ke watak lain. Aka tetapi, perubahan itu pun terjadi secara hitam-putih pula, perubahan yang terjadi secara drastis. Seorang tokoh yang berwatak jaha, tetapi hanya karena peristiwa (kecil) yang dialaminya, tiba-tiba dia berubah secara total menjadi tokoh baik.

C. Latar
	Latar adalah ruang dan waktu terjadinya peristiwa,  termasuk objek-objek, kebiasaan, pola perilaku sodial dan budaya, yang ada pada ruang dan waktu terjadinya peristiwa itu. Seperti halnya dalam tema dan tokoh, latar dalam sastra remaja berorientasi pada kemungkinan untuk dialami secara langsung oleh pembaca,  mudah untuk dikenali. Latar dalam cerita remaja adalah latar yang sudah akrab, baik secara fisik maupun mental, baik secara faktual maupun fiksionall, dengan sebagian besar pembacanya (Faruk dan Suminto, 1999:3.2).
	Latar ruang dalam cerita remaja cenderung merupakan tempat di dalam atau di sekitar kota, di rumah atau di sekitar kelompok masyarakat kelas menengah yang tinggal di kota. Dalam cerpen yang berjudul Duan Belas Tahun di atas, deskripsi latar sebagai ciri cerita remaja juga tampak digunakan. Latar rumah seorang pegawai perusahaan kelas menengah, yang antara lain ditandai oleh kepemilikan atau penggunaan dua buah mobil, dapat dijadikan conoth karakteristik latar dalam cerita remaja. Bahkan, secara tipo;ogis dapat dinyatakan bahwa latar ruang (tempat) dalam cerita remaja biasanya adalah latar kehidupan di perkotaan atau kota-kota besar, khususnya Jakarta.
	Selanjutnya, latar waktu dalam cerita remaja cenderung pada deskripsi waktu di masa kini, pada sekitar terbitnya karya yang bersangkutan pertama kali. Adapula cerita remaja yang menampilkan latar waktu masa lalu yang jauh, sebagai latar sejarah. Akan tetapi, masa lalu itu pun tidak terlepas dari masa kini karena beberapa hal. Pertama, masa lalu yang digambarkan biasanya masa lalu waktu terjadinya peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh yang masih dikenang sampai masa kini. Kedua, masa lalu itu muncul dalam bentuk kenangan tokoh pada masa kini, misalnya pada waktu masih kecil tinggal di suatu tempat dan akrab dengan seseorang (Faruk dan Suminto, 1999:3.2).

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 remaja. Pusat pengisahan yang sesuai untuk remaja 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 bertolak 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 (Sarumpaet, 1976:32).
	Di samping berkaitan dengan posisi pencerita, sudut pandang dalam cerita remaja juga berhubungan dengan  upaya membangun suasana dialog dengan pembaca.  Dalam cerita remaja, seringkali pembaca dilibatkan dalam aktivitas berdialog atau percakapan dalam cerita tersebut. Suasana dialog tersebut salah satunya ditentukan oleh gaya bahasa yang digunakan dalam cerita remaja. Yang dimaksud gaya bahasa adalah corak bahasa yang khas yang ada dalam cerita remaja, corak bahasa yang membedakannya dari coeak bahasa baku dan bahasa sastra anak atau dewasa.
	Corak bahasa dalam cerita remaja cenderung dekat dengan corak bahasa sehari-hari sehingga di dalamnya ditemukan susunan kalimat yang pendek. Dalam cerita remaja sering ditemukan kosa kata dalam percakapan sehari-hari, bisa berasal dari bahasa dialek tertentu, bahasa daerah, maupun bahasa asing.  
	Coba Anda cermati lagi corak bahasa dalam cerpe berjudul Dua Belas Tahun di atas. Bagaimana menurut Anda, apakah corak bahasa yang digunakan menunjukkan karakteristiknya sebagai cerita remaja. Pilihan kaa seperti ntar, ngelihat, anterin, too young die, too old to rock’n rol, gym dan sebagainya menjelaskan karakteristik cerita remaja.

E. Alur
	Dalam cerita remaja cenderung menggunakan alur yang datar dan tidak serumit cerita orang dewasa Alur datar dijabarkan melalui gaya bercerita secara langsung. Artinya, cerita yang disajikan tidak bertele-tele atau berbelit-belit.
	Kemampuan remaja untuk membedakan peristiwa 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 remaja berikut ini! Setelah itu, lakukan kajian sederhana terhadap unsur struktur pada cerita remaja tersebut. 

MY DEAR SISTER
Oleh Fahrul Muzya

Pagi ini mentari bersinar terang. Hari begitu cerah bagiku, ku dengar burung-burung kecil mulai bernyanyi di antara rimbunnya pohon rambutan yang tumbuh di depan rumah. Kusibak tirai jendela yang dari tadi masih menutup kaca jendela kamarku.
Semerbak bau anggrek bulan yang sedang mekar sangat menyengat di hidung. Ia tumbuh mekar, putih dan bergelantungan di tengah-tengah taman samping rumah. Aku sengaja beranjak ke taman bunga, di situ aku bisa melihat jendela kamar Kak Hilda yang masih tertutup rapat oleh tirai. Lampunya masih menyala terang meskipun cahaya mentari pagi telah menerobos celah-celah lubang angin.
Ia, satu-satunya saudaraku, tinggal di lantai tiga. Dulu Kak Hilda yang suka mengurus taman ini, memupuk, mnyiram dan menghirup aroma bunga yang begitu wangi. Sekarang aku tak bisa lagi melihat senyum manisnya, mendengar suara merdunya, atau melihat ia memangkas bunga-bunga yang mulai tumbuh liar.
Mama menyibak tirai kamar dan kulihat Kak Hilda sedang duduk di tepi jendela, rambutnya yang dulu panjang dan indah sekarang bagaikan akar beringin yang menggelantung sesuka hati. Matanya menatap kosong, entah apa yang ia pikirkan, sesekali ia sembunyikan wajahnya diantara lutut yang ditekuk ke atas. Kulihat dia tertawa dan menangis kecil.
Ia tak dapat menceritakan betapa pedih dan dalam luka yang ia rasakan.
Aku teringat pada Bang Dandy yang dulu selalu menemaninya. Bang Dandy adalah pacar Kak Hilda dan ia selalu mengantar Kak Hilda ke kampus. Bang Dandy adalah cinta pertama dan terakhir yang tak akan pernah dapat digantikan siapa pun. Siang itu aku menemaninya membersihkan piring kotor. 
“Kak Hilda udah berapa lama sih pacaran sama Bang Dandy?”
“Tiga tahun, kenapa?” tanyanya dengan suara lembut.
“Apa Kakak nggak pernah merasa bosan?”
“My dear…he is my first love and I’m his first love too, dia itu cinta pertama dan terakhir buat kakak.”
Kemudian ia mencabut hidung mungilku. Ia begitu manis, kulitnya putih, hidungnya mancung, dia adalah kakak tercantik dan terbaik bagiku.
Dulu, setiap sore kami selalu bermain bulu tangkis di halaman samping dan Bang Dandy yang selalu jadi wasit. Bila papa sempat, Bang Dandy adalah lawan main Papa. Kemudian kami akan menyiapkan es the kesukaan mereka.
Mama mempunyai hobi memasak dan Kak Hilda pandai membuat adonannya. Dan yang lebih kuingat, apabila Kak Hilda kuliah pagi, ia akan mengantarku kesekolah bersama Bang Dandy. Ia akan melambaikan tangan dari balik jendela mobil begitu kakiku telah siap memasuki lingkungan SMU N 2. aku akan melihat senyum mereka dan menunggu sedang volvo Bang Dandy berlalu.
Tapi siang itu semua berubah. Bang Dandy dan kak Hilda yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah tiba-tiba tabrakan dengan sebuah truk yang sarat dengan barang-barang berat. Sedan volvo remuk, dan Tuhan memanggil Bang Dandy pada saat itu juga. Ia tewas seketika dengan darah menyelimuti hampir seluruh tubuhnya. Kak Hilda selamat tapi koma, ia mengalami beberapa jahitan di tubuhnya. Rambutnya yang panjang harus dibotakin karena dokter ingin menjahit beberapa bagian kepalanya yang terluka.
Kak Hilda terbaring beberapa bulan di rumah sakit, dan selama tiga minggu tak sadarkan diri. Kulihat kecemasan di mata Mama dan Papa, kulihat cinta begitu besar, dan kasih sayang yang tak akan pernah hilang.
Aku adalah orang pertama yang melihat dia membuka mata dengan pelan-pelan. Ya Tuhan, dadaku berdegup kencang.
“Ma, Pa, kak Hilda bangun.” Aku berteriak dengan sangat gembira, kami semua berpelukan. Kulihat air mata Mama dan Papa. Kak Hilda memandang kami heran, seperti tak mengenal kami. Sebelum dokter mnyuruh keluar, aku berbisik di telinga Kak Hilda. “Kak… jangan tidur lagi yah,” pintaku di antara serak-serak isak tangis kecilku.
Beberapa puluh hari telah berlalu. Aku menunggu di luar. Mama, Papa dan dokter sedang berbicara di dalam. Dokter memberikan hasil pemeriksaan selama Kak Hilda di rumah sakit. Kemudian Mama keluar dan memelukku erat-erat. “Win,” tangisnya memecah, sangat memilukan. Aku tahu, Mama menyimpan sebuah kepedihan yang sangat menyakitkan, air matanya mengucur deras dari kedua bola matanya yang bening. Tubuhku bergetar, seakan tak percaya, tulang-tulangku terasa akan remuk, dan kedua kakiku seakan tak kuat lagi menyangga tubuh mengilku, ketika Papa menjelaskan… beberapa jaringan saraf Kak Hilda sudah tak berfungsi dan rusak. Ia mengalami gangguan jiwa dan kemungkinan besar menjadi gila. Aku tak dapat membayangkan bagaimana ia akan menjalani hidupnya dalam keadaan tak waras.
Kami melewati hari-hari yang menyakitkan, hari-hari yang berlalu bagaikan berjalan di jalan yang penuh debu, menyesakkan. Kak Hilda menjalani hidupnya di rumah sakit jiwa.
Akhirnya Mama dan Papa memutuskan agar Kak Hilda dirawat di rumah. Aku menemaninya melewati hari, minggu dan bulan pertamanya berada di rumah, melihat Mama menyuapi makanan, dan menyapu air mata yang mengalir di pipinya. Tapi Kak Hilda seperti tak peduli, ia hanya diam dan memandang kaku. Papa selalu mengunjunginya setiap pulang dari kantor, membersihkan kamarnya, mengganti karpet kesayangannya dan mencium keningnya sebelum mimpi menghampiri. Mereka tidak pernah lelah dan bosan berusaha agar Kak Hilda kembali normal, tapi kesembuhan tidak pernah datang…..
Kak Hilda selalu menutup mulut, tidak berbicara sepatah kata pun, ia akan bernyanyi di antara kesunyian siang dan malam. Aku sengaja berlari ke kamarnya, dan ingin sekali mengajak ngobrol. Dulu aku sering tidur bersamanya di kamar ini. Ia akan menemaniku tidur di saat hujan turun dan petir mulai menyambar. Ia akan berada di sampingku dan kemudian bercerita tentang hantu, karena ia tahu aku sangat penakut. Ketika pagi mulai datang ia membangunkan aku dengan bantal Teddy Bear-nya.
Aku masih sangat ingat kenangan itu, tanpa kusadari air mata telah memabasahi kedua pipiku. Kulihat air matanya yang bening, ia menatapku dan kemudian memegang kedua pundakku, ada sedikit rasa takut menyapa naluri kecilku.
Aku adalah orang pertama yang disapanya. “What’s wrong with you?” aku mendengar suaranya, aku mendengarnya, aku ingin menjerit, ingin kukatakan pada dunia bahwa kakakku sudah sadar. Tapi aku masih memandangnya. “Kak Hilda, Kakak, Ka…k,” aku tak tahu harus mengucapkan apa lagi. Ia menatapku sayu kemudian matanya berpaling dan melepaskan tangannya dari pundakku.
Aku memanggil Mama dan Papa, juga mbok Umi yang sedang menyapu, kami semua berkumpul di kamarnya dan memeluk Kak Hilda erat-erat sambil menangis haru. “Kak… Kakak, ayo bicara lagi, ayo Kak. Mama dan Papa juga ingin mendengar,” pintaku penuh harap. Tapi ia hanya diam, membisu dan menatap kaku.
Angin malam bertiup kencang, menghembuskan debu-debu yang tak kasat mata, meniupkan benda-benda ringan dan kemudian menari-nari, menerbangkan tirai kamar kak Hilda yang berwarna putih.
Ia berdiri tegak memandangi bulan yang belum sempurna bentuknya, sesekali tirai itu menyentuh wajah lusuhnya yang cantik dan rambutnya melayang lembut dibelai angin. Ia sangat menikmati semua itu. Kulihat matanya terpejam sejenak dan kemudian ia membuka matanya yang besar dan bening, alisnya yang lentik begitu sempurna, semua orang tahu… ia sangat cantik.
Aku telah berada di sampingnya selama beberapa puluh menit, tapi ia seperti tak peduli dan tidak merasakan kehadiranku.
Sekarang tubuhnya sangat kurus, wajahnya lusuh. Tapi ia mempunyai senyuman yang sangat teduh.
Matanya menatap bulan dengan penuh keheranan, seakan-akan ada sesuatu yang dibisikkan bulan kepadanya, kemudian senyum manis tampak mengembang di bibirnya yang mungil. Entah apa yang mereka bicarakan, entah apa yang mereka bicarakan, entah apa yang bulan bisikkan padanya. Angin masih berhembus membelai wajah cantiknya. “Aku akan pulang, aku akan pulang padamu, aku terlalu lama menanti,” ia bicara sendiri. Entah apa maksudnya.
Sebulan kemudian Kak Hilda pergi untuk selamanya. Ia telah pulang seperti yang ia ucapkan, mungkin sang rembulan mengajakknya hidup tenang di negeri yang damai yang selalu ia nantikan.
Selamat jalan, Kak Hilda… Kenangan kita adalah yang terindah, yang akan menjadi sejarah dalam keluarga kita, yang selalu mencintaimu. (To all in my family, I love U all)

(Dikutip dari Majalah Aneka Yess, September 2004)

Petunjuk  Mengerjakan  Latihan
	Bacalah cerita 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 di atas. 

Rangkuman
	Kurikulum sastra sekolah menengah perlu menyediakan ruang untuk sastra yang diperoduksi oleh remaja, sastra yang diucapkan dengan gaya remaja, dan sastra yang dipenuhi oleh tema-tema dunia remaja (Artika, 2004). Sudah waktunya, pengertian dan ruang lingkup sastra di sekolah menengah diperluas, sehingga tidak didominasi oleh kategori-kategori sastra kanonik, sastra adiluhung.
	Sastra remaja adalah hasil karya sastra yang menampilkan permasalahan remaja dan berusaha untuk memenuhi selera remaja. Tema permasalahan yang diangkat, tokoh-tokoh, serta gaya bahasanya disesuaikan dengan selera dan dunia remaja. Ada beberapa istilah untuk menyebut sastra remaja, antara lain chicklit (akronim dari chick literature) dan teenlit (akronim dari teen literature), yang dapat diartikan sebagai literatur remaja. .
Cerita  remaja adalah media seni, yang mempunyai ciri-ciri tersendiri sesuai dengan selera penikmatnya. Tidak ada pengarang cerita remaja yang sanggup berkarya dengan mengabaikan dunia remaja. Dunia remaja tidak dapat diremehkan dalam proses kreatif penciptaan sastra remaja. Oleh karena itu, walaupun cerita remaja diciptakan oleh orang dewasa, seolah-olah cerita tersebut merupakan ekspresi diri remaja lewat idiom-idiom bahasa remaja.
 
Tes  Formatif  1
Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang Anda anggap paling benar
 

	


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
Jenis-jenis Cerita Remaja 


Sebelum melanjutkan mempelajari  Kegiatan Belajar 2 dalam Modul 11 ini, ada baiknya Anda membaca kembali sekilas materi pada Modul 3, untuk mengingat hal-hal yang berkaitan dengan ragam karya sastra populer. Pada dasarnya, keberadaan  kriteria karya sastra pouler, sebagaimana dibahas dalam Modul 3, juga  dapat dimanfaatkan dalam upaya menjelaskan jenis-jenis cerita remaja secara umum.
Pembedaan jenis cerita  remaja dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berdasarkan bentuk atau ragamnya, cerita remaja dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, seperti cerpen, cerbung, novelet, dan novel. Dalam Kegiatan Belajar 2 ini, yang akan dibahas adalah pembedaan cerita remaja berdasarkan persoalan atau permasalahan yang digambarkan atau ditampilkan. Berdasarkan persoalan yang digambarkan, cerita remaja dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu (1) cerita detektif, (2) cerita petualangan, dan (3) cerita drama percintaan atau kehidupan keluarga (Faruk dan Suminto, 1999:5.1).
Pada dasarnya, pembedaan dalam cerita remaja tersebut juga dapat terjadi pada cerita anak dan cerita untuk orang dewasa. Ketiga kelompok jenis cerita tersebut tidaklah terpisah satu sama lain, melainkan dapat bertumpang tindih. Oleh karena itulah dalam kehidupan sastra dikenal cerita detektif untuk anak-anak, cerita petualangan anak-anak, dan cerita drama anak-anak. Begitu juga dengan cerita untuk orang remaja, dikenal pula ketiga kategori tersebut. Salah satu hal yang membedakan adalah intensitas dan kompleksitas permasalahan yang ditampilkan dalam cerita. Apa yang menjadi permasalahan dalam cerita anak berbeda dengan cerita remaja, dan tentu saja juga berbeda dengan cerita untuk orang dewasa.


Cerita Detektif
	Detektif adalah kata sifat dari deteksi, yaitu kegiatan pelacakan dan pengungkapan terhadap sesuatu yang tersembunyi atau yang tidak mudah ditangkap secara nyata atua inderawi. Karena itu, cerita detektif adalah cerita yang berisi mengenai berbagai usaha pelacakan dan penyingkapan terhadap berbagai macam kemungkinan objek tertentu ang tidak mudah tertangkap secara inderawi.
	Sesuai dengan kemungkinan makna di atas, di dalam cerita detekttif terdapat beberapa unsur yang penting. Pertama, orang yang melakukan pelacakan. Kedua, objek yang dilacak. Ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan tersembunyinya objek yang dilacak. Keempat, alat-alat atau cara-cara yang ditempuh dalam proses pelacakan sehingga berbagai faktor yang menyebabkan tersembunyinya objek yang bersangkutan dapat diatasi.
	Orang yang melakukan pelacakan disebut detektif, entah detektif profesional atau amatir, detektif pemerintah atau swasta. Yang menjadi detektif itu dapat pula orang biasa yang kebetulan mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi dan mempunyai usaha yang kuat untuk memuaskan rasa keingintahuannya itu, dan mempunyai pula ketelitian dalam pengamatan dan kecerdasan dalam penarikan kesimpulan.
	Objek yang dilacak biasanya manusia, terutama penjahat yang telah melakukan tindak kejahatan, tetapi belum dapat diketahui identitasnya atau belum ada bukti yang kuat untuk menetapkan tuduhan terhadap orang tersebut. Seperti halnya tokoh pelacak, penjahat pun mempunyai ketelitian dan kecerdasan yang tinggi. Hanya saja, apabila ketelitian dan kecerdasan si detektif digunakan untuk menyingkapkan yang tersembunyi, sebaliknya kecerdasan si penjahat digunakan untuk menyembunyikan segala bukti kejahatannya.
	Faktor-faktor yang menyebabkan tersembunyinya objek pelacakan mempunyai kemungkinan yang bermacam-macam. Kemungkinan-kemungkinan di bawah inilah merupakan penyebab tersembunyi objek dalam cerita detektif.
	Sulitnya mengungkap barang bukti secara inderawi karena sangat  halus dan tersamar. Misalnya, tumpukan pakaian di atas kursi, jarum yang kecil, serat kain, dan sidik jari.

Hilangnya barang bukti, baik karena adanya unsur kesengajaan maupun tidak. Misalnya, benda yang disembunyikan atau kehadiran yang disembunyikan (alibi).
	Tidak adanya saksi mata, baik karena faktor kesengajaan ataupun tidak. Misalnya, saksi mata yang dibunuh atau disuap agar bisa tutup mulut atau diam.
	Adanya saksi mata dan penanda-penanda yang menyesatkan, baik karena kesengajaan ataupun tidak. Umpamanya, saksi yang hilang ingatan, saksi yang masik kanak-kanak, atau saksi yang memang disuap untuk menyesatkan pelacak.

Selanjutnya, alat-alat yang digunakan untuk pelacakan antara lain seperti kemungkinan di bawah ini.
	Ketelitian dan kecerdasan detektifnya sendiri.
	Peralatan teknologis tertentu yang dapat menangkap sesuatu secara langsung, yang sebelumnya tidak dapat ditangkap secara inderawi.
	Perangkap atau jebakan tertentu yang dilakukan oleh si penjahat.

Saksi mata yang terselubung.

	Meskipun hampir selalu bercerita tentang kejahatan, yang paling penting dalam cerita detektif bukanlah tindakan kejahatan itu sendiri, eperti pembunuhan, pencurian, penculikan, penyanderaan dan sebagainya. Yang terpenting dalam cerita detektif adalah proses pelacakan itu sendiri. Untuk membuat perhatian pembaca terpusat dan bahkan terlibat dalam proses pelacakan itu, cerita detektif cenderung menggunakan teknik-teknik berikut ini.
	Penciptaan peristiwa misterius, menempatkan pembaca dalam situasi ketidaktahuan. Misalnya, tiba-tiba ada mayat, vas pecah, tetesan darah, dan sebagainya.

Merangsang rasa ingin tahu pembaca dengan memberikan sedikit informasi mengenai peristiwa misterius tersebut. Misalnya, wajah yang menampakkan rasa takut, terkejut, ekspresi tidak senang, kelebat bayangan orang, tanda telapak kaki yang mengarah ke suatu tempat, dan sobekan kain. Hal ini biasanya didukung oleh penggunaan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga yang pengetahuannya terbatas, tidak dapat menembus pikiran orang lain, narator tidak dapat berpindah dari satu tokoh ke tokoh lain.
	Merangsang daya pikir pembaca untuk menghubungkan informasi yang satu dengan informasi yang lain sehingga pembaca itu mulai melakukan pengambilan kesimpulan mengenai apa yang ada di balik peristiwa misterius di  atas. Misalnya, wajah dengan ekspresi terkejut, gelagapan ketika ditanya, lari cepat-cepat. Hal ini biasanya didukung oleh seorang tokoh yang serba ingin tahu, tapi salah. 
Menjebak pembaca dengan informasi-informasi yang menyesatkan sambil sekaligus memberikan informasi lain yang mengarah pada kebenaran baru, harapan penyingkapan baru. Misalnya, munculnya bantahan terhadap teakan pertama yang disertai bukti atau data baru yang membawa kemungkinan lain.
Mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya yang selalu berada di luar tebakan pembaca. Misalnya, ternyata yang menjadi pelaku kejahatan tidak lain adalah detektif itu sendiri, atua orang lain yang sebelumnya disangka baik hati dan punya hubungan dekat dengan korban.

Berbagai keterangan di atas memberikan gambaran bahwa dalam cerita detektif lebih memusatkan perhatian pada jalan cerita, unusr alur cerita. Susunan cerita dibuat sedemikian rupa sehingga pembaca segera terlibat ke dalamnya, mengidentifikasi dirinya sebagai seorang detektif dalam cerita tersebut sehingga membuatnya ikut mencoba  menangkap informasi-informasi secara cermat dan membuat kesimpulan-kesimpulan (Faruk dan Suminto, 1999:5.1-5.6). 
Pendek kata, yang terutama dan dipentingkan dalam cerita detektif adalah keterlibatan pembaca. Hanya saja, keterlibatan tersebut dibatasi pada keterlibatan pikiran, bukan emosi. Bila keterlibatan emosi membuat para pembaca ikut bersedih atau bergembira, keterlibatan pikiran membuat pembaca ikut berpikir dan merasa ingin tahu dengan penuh rasa penasaran.

Cerita Petualangan
	Petualangan merupakan kata benda abstrak dari kata kerja berpetualang, segala hal yang bersangkutan dengan kegiatan bertualang. Bertualang sendiri berarti tindakan yang dilakukan untuk mengalami hal-hal yang belum diketahui, belum dialami, yang luar biasa, mengejutkan, menakutkan, atau yang mengandung bahaya.
	Sebagaimana halnya dalam cerita detektif, dalam cerita petualangan  akan selalu terdapat tokoh hang berpetualang. Ada daerah atau objek petualangan. Adanya rintangan-rintangan di dalam dan di sekitar objek petualangan. Ada cara mengatasi tantangan itu.
	Apabila dibandingkan dengan cerita detektif, cerita petualangan memperlihatkan kekhususan sebagai berikut.
	Tokoh dalam cerita detektif digelisahkan oleh keinginan memuaskan rasa ingin tahu dengan menggunakan pikiran atau pengetahuan saja, tokoh cerita petualangan digelisahkan oleh keinginan memuaskan rasa ingin tahu dengan cara langsung mengalami secara fisik. Dalam cerita petualangan ada keterlibatan secara jiwa dan raga dalam lingkungan yang menjadi objek petualangan. Karena itu, apabila dalam cerit detektif yang dibutuhkan adalah tokoh yang cerdas dan teliti, dalam cerita petualangan yang terutama dibutuhkan adalah tokoh yang kuat, pemberani, mempnyai daya tahan yang besar secara fisik meskipun ada juga unsur kecerdasan dalam dirinya.
	Apabila objek pencarian dalam cerita detektif ada di sekitar diri tokoh itu sendiri atau di sekitar kehidupan yang bersangkutan, objek petualangan cenderung merupakan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Objek dalam cerita petualangan menuntut tindakan fisik yang cukup berat bagi tokoh yang bersangkutan untuk mencapainya.
	Apabila faktor-faktor yang menyebabkan tersembunyinya objek, yang merintangi pemuasan rasa keingintahuan dalam cerita detektif dapat dipuaskan dengan hanya pikiran dan penalaran semata, fakor yang merintangi pemuasan kebutuhan tokoh dalam cerita petualangan menuntut penyelesaian secara fisik sekaligus pikiran. Kata kunci dalam cerita detektif adalah misteri yang membuat penasaran sebab yang dipertaruhkan adalah pengetahuan dan ketidaktahuan, sedangkan kata kunci dalam cerita petualangan adalah bahaya yang menegangkan, yang membuat jantung berdebar, karena yang dipertaruhkan adalah kehidupan atau kematian tokoh petualangnya.


Sifat fisik dalam cerita petualangan dapat muncul dalam berbagai kemungkinan bentuk.
	Bentuk magis yang berupa kesaktian dan sihir seperti yang terlihat dalam cerita perjalanan atau cerita silat yang berlatar masyarakat zaman kuno.

Bentuk kekuatan fisik dan keterampilan bela diri seperti yang terdapat dalam cerita silat dengan latar masyarakat yang sudah agak modern, yang tidak begitu percaya lagi pada hal-hal yang bersifat magis atau kesaktian.
Bentuk kekuatan teknologi modern, terutama kekuatan persenjataan modern, seperti yang terlihat dalam cerita peperangan modern.

Kekuatan tokoh dalam cerita petualangan dapat berupa kekuatan dan kebesaran tubuh (seperti Rambo), keterampilan silat (seperti Yoko), kelengkapan senjatanya (seperti film James Bond), kecerdasan otaknya (seperti Mac Gyver), dan kadang-kadang kejujurannya atau kebaikannya (seperti pendekar Kwee Ceng). Sebaliknya, kelemahan tokoh dapat berupa kenekatannya (seperti Rambo), keterampilan yang angin-anginan (seperti Toan Ki), ketidakperdualiannya dengan nasib sendiri dan keteledorannya (seperti Wiro Sableng dan Sailor Moon), dan juga teman wanita atau seseorang yang nekat ikut dalam petualangan padahal tidak mempunyai kekuatan apa-apa, seseorang yang berjiwa penakut.

Cerita Drama
	Cerita detektif berusaha membangun rasa penasaran pembaca secara intelektual atau rasional, yaitu merangsang keingintahuannya. Cerita petualangan berusaha menciptakan ketegangan pembaca akan nasib fisik tokoh-tokohnya, soal kehidupan atau kematian, soal rasa malu dan rasa hormat para tokoh. Sementara itu, cerita drama berusaha menciptakan keterlibatan emosioanal atau perasan pembaca, mengajak pembaca ikut merasakan kebahagiaan atau kesedihan hati tokoh-tokoh cerita. Persoalan utama dalam cerita detektif berkisar pada masalah tahu atau tidak tahu, persoalan utama dalam cerita petualangan adalah hidup atau mati, malu atau terhormat, persoalan utama dalam cerita drama adalah bahagia atau menderita.
	Oleh karena menyangkut bahagia atau derita, gembira atau sedih, cerita drama tidak mengenal hubungan antara subjek dengan objek, subjek yang mendeteksi dan objke yang dideteksi, subjek yang berpetualang dan objek petualangan. Hubungan dalam drama cenderung intersubjektif, yaitu hubungan antara subjek dengan subjek lain. 
	Muncul suatu kebahagiaan karena ada kesesuaian perasaan antara subjek yang satu dengan subjek yang lain, ada cinta yang timbal balik. Penderitaan terjadi apabila tidak ada kesesuaian antara kedua subjek yang bersangkutan. Kalaupun ada kesesuaian antara keduanya, penderitaan dapat pula terjadi karena adanya perpisahan atau kekuatan yang memisahkan kedua pasangan yang sebenarnya bersesuaian.
	Sebagaimana disebutkan di atas, dalam cerita drama tidak ada yang berlaku sebagai objek, yang ada hanya subjek. Sekurang-kurangnya dua subjek yang saling menginginkan persesuaian dan persatuan di antara keduanya. Ada kekuatan yang dapat menyatukan dan ada pula kekuatan yang dapat memisahkan subjek-subjek yang saling bersesuaian itu.
	Subjek-subjek  yang saling bersesuaian itu dapat hanya terdiri atas dua orang atau dua pribadi, tetapi daat pula terdiri dari dua kelompok orang atau gabungan di antara keduanya. Artinya, keinginan membangun penyesuaian hubungan antarpribadi sekaligus juga kesesuaian antara pribadi dan kelompok.
	Faktor atau kekuatan yang memisahkan pasangan pribadi atau pasangan kelompok itu dapat bersifat internal dan dapat pula bersifat eksternal. Faktor internal adalah faktor yang menyangkut subjek yang terlibat langsung dalam usaha pembangunan kesesuaian dan kesatuan di atas. Sebagai misal, adanya kecenderungan bersikap egoisme, keinginan mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain, adanya salah paham akibat ketidakmampuan salah satu subjek menangkap pesan atau isyarat subjek lain. Faktor eksternal adalah kekuatan yang ada di luar pasangan itu yang kadang-kadang menyangkut soal hubungan kesesuaian yang sama dengan yang ada dalam hubungan internal di atas. Misalnya, keinginan untuk membangun kesesuaian dengan subjek lain, entah teman atau kekasih lain (cerita cinta segitiga), orang tua (dalam cerita kawin paksa), masyarakat (dalam cerita cinta antarsuku, antarras, dan antarbangsa).
	Selanjutnya, sebagaimana faktor yang memisahkan, faktor yang memungkinkan persatuan dan kesesuaian antarpihak itu pun dapat bersifat internal dan eksternal. Faktor internal terutama menyangkut kesediaan berkorban, kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang lain, mengorbankan kepentingan yang lebih kecil demi kepentingan yang lebih besar. Faktor internal lainnya adalah kemampuan dan kesediaan untuk membuka diri, hati, dan pikiran. Dengan keterbukaan itulah, tokoh dapat melihat, mendengar, merasakan, dan memahami apa yang ada pada orang lain, apa yang dikatakan orang lain, apa yang dirasakan orang lain, dan apa yang dimaksudkan orang lain. Faktor eksternal adalah kekuatan di luar pasangan yang ikut membantu terjadi kesesuaian, entah berupa orang, peristiwa, nasib, maupun takdir atau kekuatan yang bersifat adikodrati.
	Sebagaimana jenis cerita yang lainnya, cerita drama pada umumnya dimaksudkan untuk membuat pembaca terlibat secara emosional pada peristiwa demi peristiwa yang muncul dalam cerita. Pembaca diharapkan dapat terlibat dalam peristiwa-peristiwa sehingga ikut terhanyut dalam perubahan yang terus-menerus dari satu rasa berpindah ke rasa yang lain. Dari rasa bahagia dan menderita dan kembali pada rasa bahagia, dari rasa suka dan cinta menuju ke rasa benci, dan kemali ke rasa cinta, dan sebagainya.
	Di atas telah diuraikan jenis-jenis cerita remaja dengan karakteristik dan keunikan masing-masing. Tentu saja, apa yang disampaikan dalam uraian di atas masih berupa pemahaman awal. Anda dituntut untuk mengembangkan pemahaman tentang cerita remaja dengan membaca buku-buku rujukan lainnya. 
	Sebagai penutup pembahasan dalam Kegiatan Belajar ini, disampaikan catataan penting berkaitan dengan pembedaan atau pengelompokkan jenis-jenis ecrita remaja di atas. Pembedaan cerita remaja menjadi tiga kategori tersebut tidaklah bersifat mutlak. Bukan tidak mungkin ketiga kategori tersebut saling bercampur. Di dalam cerita detektif terkandung kisah cinta dan petualangan, dalam cerita petualangan terdapat kisah pelacakan akan objek misterius. Demikian pula, dalam cerita drama terkandung semacam kisah petualangan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembacaan dan pemahaman sastra remaja, sejak awal harus dipahami bahwa sangat mungkin terjadi dalam sebuah karya mengandung karakteristik dari ketiga kategori di atas. 


Latihan
Setelah Anda memahami materi pada Kegiatan Belajar 2 ini, lakukan latihan membuat ulasan mengenai cerita remaja. Carilah tiga buah karya sastra remaja yang masing-masing menurut Anda dapat dikategorikan dalam ketiga jenis di atas. Lakukan kegiatan pembacaan untuk sastra remaja detektif, petualangan, dan drama. Selanjutnya, buatlah ulasan sederhana untuk masing-masing karya tersebut!


Petunjuk Mengerjakan Latihan
		Lakukan kegiatan membaca dengan cermat karya sastra yang Anda pilih. Catatlah hal-hal penting yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan karakteristik masing-masing jenis cerita.  Untuk kepentingan tersebut, buatlah skema atau bagan yang berisi ciri atau karakteristik masing-masing jenis cerita remaja dan sekaligus perbedaan dan persamaan di antara ketiga jenis cerita tersebut.

Rangkuman
		Berdasarkan persoalan yang digambarkan, cerita remaja dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu (1) cerita detektif, (2) cerita petualangan, dan (3) cerita drama percintaan atau kehidupan keluarga. Ketiga kelompok jenis cerita tersebut tidaklah terpisah satu sama lain, melainkan dapat bertumpang tindih. 
Cerita detektif adalah cerita yang berisi mengenai berbagai usaha pelacakan dan penyingkapan terhadap berbagai macam kemungkinan objek tertentu yang tidak mudah tertangkap secara inderawi.  Sesuai dengan kemungkinan makna di atas, di dalam cerita detektif terdapat beberapa unsur yang penting. Pertama, orang yang melakukan pelacakan. Kedua, objek yang dilacak. Ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan tersembunyinya objek yang dilacak. Keempat, alat-alat atau cara-cara yang ditempuh dalam proses pelacakan sehingga berbagai faktor yang menyebabkan tersembunyinya objek yang bersangkutan dapat diatasi.
	Petualangan merupakan kata benda abstrak dari kata kerja berpetualang, segala hal yang bersangkutan dengan kegiatan bertualang. Bertualang sendiri berarti tindakan yang dilakukan untuk mengalami hal-hal yang belum diketahui, belum dialami, yang luar biasa, mengejutkan, menakutkan, atau yang mengandung bahaya. 	Sebagaimana halnya dalam cerita detektif, dalam cerita petualangan  akan selalu terdapat tokoh hang berpetualang. Ada daerah atau objek petualangan. Adanya rintangan-rintangan di dalam dan di sekitar objek petualangan. Ada cara mengatasi tantangan itu.
Cerita drama berusaha menciptakan keterlibatan emosioanal atau perasan pembaca, mengajak pembaca ikut merasakan kebahagiaan atau kesedihan hati tokoh-tokoh cerita. Persoalan utama dalam cerita detektif berkisar pada masalah tahu atau tidak tahu, persoalan utama dalam cerita petualangan adalah hidup atau mati, malu atau terhormat, persoalan utama dalam cerita drama adalah bahagia atau menderita. Oleh karena menyangkut bahagia atau derita, gembira atau sedih, cerita drama tidak mengenal hubungan antara subjek dengan objek, subjek yang mendeteksi dan objek yang dideteksi, subjek yang berpetualang dan objek petualangan. Hubungan dalam drama cenderung intersubjektif, yaitu hubungan antara subjek dengan subjek lain. 

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





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

Tes Formatif 1
A
C
D
C
C
A
A
D
A
A

Tes Formatif 2
A
C 
C
C
A
D
A
D
B
A
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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





 


