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GLOSARIUM 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 
perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui 
keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk 
perkaranya, dan sebagainya) 
 

Argumen : alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau 
menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan 
 

Esai : karangan prosa yang membahas suatu masalah secara 
sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya 
 

Fakta : hal (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan; 
sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi 
 

Istilah Teknis/Khusus : istilah yang pemakaiannya dan/atau maknanya 
terbatas pada bidang tertentu 
 

Karya : hasil perbuatan; buatan; ciptaan (terutama hasil 
karangan) 
 

Kritik : kecaman atau tanggapan, atau kupasan kadang-kadang 
disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap 
suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya 
 

Kritik Sastra : pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya sastra 
 

Objektif : mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa 
dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi 
 

Persuasif : bersifat membujuk secara halus (supaya menjadi 
yakin) 
 

Subjektif : mengenai atau menurut pandangan (perasaan) 
sendiri, tidak langsung mengenai pokok atau halnya 
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PETA KONSEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMATIKA DAN 
KEBAHASAAN KRITIK 

DAN ESAI

Menganalisis Sistematika 
dan Kebahasaan Kritik 

dan Esai

Menganalisis 
Sistematika 
Kritik Sastra 

dan Esai

Menganalisis 
Kebahasaan 
Kritik Sastra 

dan Esai

Mengonstruksi Sebuah Kritik atau Esai 
dengan Memperhatikan Sistematika 
dan Kebahasaan baik secara Lisan 

maupun Tulis

Mengonstruksi 
Kritik Sastra dengan 

Memperhatikan 
Sistematika dan 
Kebahasaannya

Mengonstruksi 
Esai dengan 

Memperhatikan 
Sistematika dan 
Kebahasaannya
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PENDAHULUAN 

A.  Identitas Modul 
 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia  
Kelas   : XII 
Alokasi Waktu  : 4 x 45 menit 
Judul Modul  : Sistematika dan Kebahasaan Kritik dan Esai 

 

B.  Kompetensi Dasar 
 

3.13  Menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai 
 

4.13  Mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan 
kebahasaan baik secara lisan maupun tulis  

C.  Deskripsi Singkat Materi 
 

Salam Bahagia dan Semangat! 
 Bahagialah menjalani hari-hari yang selalu penuh makna ini! Semangatlah, karena 
kalian adalah calon-calon penerus bangsa yang akan membawa bangsa ini menuju 
bangsa yang maju dan beradab. Semoga bahagia dan semangat selalu mendampingi 
kalian sepanjang waktu. 
 Anak-anakku, kalian tentunya pernah membaca suatu koran atau media online 
tentang artikel, resensi, atau ulasan yang diletakkan di kolom bebas (kolom yang bisa 
diisi oleh penulis lepas, bukan redaksi). Selain artikel, resensi, atau ulasan yang 
terdapat dalam kolom bebas, ada juga kritik sastra dan esai. Kedua jenis teks ini 
sangat menarik untuk dipelajari karena dapat memberi wawasan sekaligus berpikir 
kritis dalam menilai karya orang lain. 
 Apa itu kritik sastra? Kritik sastra adalah pertimbangan baik buruk terhadap hasil 
karya sastra yang didasarkan atas analisis yang mendalam. Karya yang dikritik 
biasanya berupa karya seni, baik karya sastra, musik, lukis, buku, maupun film. 
 Apa itu esai? Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara 
sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya.  
 Bagaimana membuat kritik sastra dan esai dengan baik dan menarik? Pada 
pembelajaran modul ini kita akan membahas sistematika dan kebahasaan kritik 
sastra dan esai. 

D.  Petunjuk Penggunaan Modul 
Ketika kalian mempelajari modul ini, ada beberapa hal yang harus kalian 

perhatikan agar kalian lebih mudah untuk belajar secara mandiri. Berikut 
penjelasannya. 

1. Pastikan kalian memahami target kompetensi yang akan dicapai dalam 
pembelajaran ini. 

2. Pelajari materi yang ada pada modul. 
3. Kerjakan soal latihannya. 
4. Jika sudah lengkap mengerjakan soal latihan, cobalah buka kunci jawaban yang 

ada pada bagian akhir dari modul ini. Hitunglah skor yang kalian peroleh 
5. Jika skor masih di bawah 70, cobalah baca kembali materinya, usahakan jangan 

mengerjakan ulang soal yang salah sebelum kalian membaca ulang materinya 
6. Jika skor kalian sudah minimal 70, kalian bisa melanjutkan ke 
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pembelajaran berikutnya. 
Cocokkanlah jawaban kalian dengan kunci jawaban latihan soal/ evaluasi yang 
terdapat di bagian akhir kegiatan pembelajaran dan akhir evaluasi.  Hitunglah 
jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat 
penguasaan kalian terhadap materi. 
 
NILAI = X   100% 

 

Konversi tingkat penguasaan: 
90 – 100%  = baik sekali 
80 – 89 = baik 
70 – 79 = cukup 
< 70 % = kurang  

 

E.  Materi Pembelajaran 
 
Modul ini terbagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian 
materi, contoh soal, soal latihan, dan soal evaluasi. 
 
Pertama  : Menganalisis sistematika kritik sastra dan esai 
Kedua  :  Menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jumlah Skor Maksimum 

Jumlah Skor Perolehan 



Sistematika dan Kebahasaan Kritik dan Esai_Bahasa Indonesia_XII KD 3.13 
 

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 8 

 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 

MENGANALISIS SISTEMATIKA KRITIK  SASTRA DAN ESAI 
 

A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian mampu menganalisis 

sistematika kritik sastra dan esai dengan kritis dan semangat agar dapat merancang 

kritik sastra dan esai yang kreatif, inovatif, serta benar. 

 

B. Uraian Materi 
Kalian hebat karena sudah berada dalam tahap ini. Kalian pasti telah menguasai 
modul sebelumnya, ya. Modul ini merupakan lanjutan dari modul sebelumnya. Pada 
pembahasan modul ini, kalian akan diberikan penjelasan tentang sistematika kritik 
sastra dan esai. Sebelum kalian memahami sistematika kritik sastra dan esai, simak 
dahulu teks kritik sastra dan esai berikut : 

 
Contoh Teks Kritik Sastra 

 

Capaian Eksperimen Novel Lelaki Harimau 
Maman Mahayana 

 
(1) Setelah sukses dengan Cantik itu Luka 

(Yogyakarta: AKY, 2002; Jakarta Gramedia, 
2004) yang memancing berbagai 
tanggapan, kini Eka Kurniawan 
menghadirkan kembali karyanya, Lelaki 
Harimau (Gramedia, 2004; 192 halaman). 
Sebuah novel yang juga masih memendam 
semangat eksperimen. Berbeda dengan 
Cantik itu Luka yang mengandalkan 
kekuatan narasi yang seperti lepas kendali 
dan deras menerjang apa saja, Lelaki 
Harimau memperlihatkan penguasaan diri 
narator yang dingin terkendali, penuh 
pertimbangan, dan kehati-hatian. 

 
(2) Pemanfaatan –atau lebih tepat eksplorasi–

setiap kata dan kalimat tampak begitu 
cermat dalam usahanya merangkai setiap 
peristiwa. Eka seperti hendak menunjukkan dirinya sebagai ”eksperimental” 
yang sukses bukan lantaran faktor kebetulan. Ada kesungguhan yang luar 
biasa dalam menata setiap peristiwa dan kemudian mengelindankannya 
menjadi struktur cerita. Di balik itu, tampak pula adanya semacam 
kekhawatiran untuk tidak melakukan kelalaian yang tidak perlu. Di sinilah 
Lelaki Harimau menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah novel yang tidak 
sekadar mengandalkan kemampuan bercerita, tetapi juga semangat 
eksploratif yang mungkin dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sarana 
komunikasi kesastraan. Ia lalu menyelusupkannya ke dalam segenap unsur 
intrinsik novel bersangkutan. 

 



Sistematika dan Kebahasaan Kritik dan Esai_Bahasa Indonesia_XII KD 3.13 
 

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 9 

 

(3) Mencermati perkembangan kepengarangan Eka Kurniawan, kekuatan narasi 
itu sesungguhnya sudah tampak dalam Coret-Coret di Toilet (Yogyakarta: 
Yayasan Aksara Indonesia, 2000), sebuah antologi cerpen yang mengusung 
berbagai tema. Dalam antologi itu, Eka terkesan bercerita lepas-ringan, meski 
di dalamnya banyak kisah tentang konteks sosial zamannya. Di sana, ia tampak 
masih mencari bentuk. Belakangan, cerpennya ”Bau Busuk” (Jurnal Cerpen, 
No. 1, 2002) cukup mengagetkan dengan eksperimennya. Dengan hanya 
mengandalkan sebuah alinea dan 21 kalimat, Eka bercerita tentang sebuah 
tragedi pembantaian yang terjadi di negeri antah-berantah (Halimunda). Di 
negeri itu, mayat tak beda dengan sampah. Pembantaian bisa jadi berita 
penting, bisa juga tak penting, sebab esok akan diganti berita lain atau hilang 
begitu saja, seperti yang terjadi di negeri ini. 

 
(4) Meski narasi yang meminimalisasi kalimat itu, sebelumnya pernah dilakukan 

Mangunwijaya dalam Durga Umayi (Jakarta: Grafi ti, 1991) yang hanya 
menggunakan 280 kalimat untuk novel setebal 185 halaman, Eka dalam Lelaki 
Harimau seperti menemukan caranya sendiri yang lebih cair. Di sana, ada 
semacam kompromi antara semangat eksperimen dengan hasratnya untuk 
tidak terlalu memberi beban berat bagi pembaca. Maka, Rangkaian kalimat 
panjang yang melelahkan itu, diolah dalam kemasan yang lain sebagai alat 
untuk membangun peristiwa. Wujudlah rangkaian peristiwa dalam kalimat-
kalimat yang tidak menjalar jauh berkepanjangan ke sana ke mari, tetapi 
cukup dengan penghadiran dua sampai empat peristiwa berikut berbagai 
macam latarnya. 

 
(5) Cara ini ternyata cukup efektif. Lelaki Harimau, di satu pihak berhasil 

membangun setiap peristiwa melalui rangkaian kalimat yang juga sudah 
berperistiwa, dan di lain pihak, ia tak kehilangan pesona narasinya yang 
mengalir dan berkelak-kelok. Dengan begitu, kalimat-kalimat itu sendiri 
sesungguhnya sudah dapat berdiri sebagai peristiwa. Cermati saja sebagian 
besar rangkaian kalimat dalam novel itu. Di sana –sejak awal –kita akan 
menjumpai lebih dari dua–tiga peristiwa yang seperti sengaja dihadirkan 
untuk membangun suasana peristiwa itu sendiri. 

 
(6) Tentu saja, cara ini bukan tanpa risiko. Rangkaian peristiwa yang membangun 

alur cerita, jadinya terasa agak lambat. Ia juga boleh jadi akan mendatangkan 
masalah bagi pembaca yang tak biasa menikmati kalimat panjang. Oleh karena 
itu, berhadapan dengan novel model ini, kita (pembaca) mesti memulainya 
tanpa prasangka dan menghindar dari jejalan pikiran yang berpretensi pada 
sejumlah horison harapan. Bukankah banyak pula novel kanon yang peristiwa-
peristiwa awalnya dibangun melalui narasi yang lambat? Jadi, apa yang 
dilakukan Eka sesungguhnya sudah sangat lazim dilakukan para novelis besar. 

 
(7) Secara tematik, Lelaki Harimau tidaklah mengusung tema besar, pemikiran 

filsafat, atau fakta historis. Ia berkisah tentang kehidupan masyarakat di 
sebuah desa kecil. Dalam komunitas itu, hubungan antarsesama, interaksi 
antarwarga, bisa begitu akrab, bahkan sangat akrab. 

 
(8) Perhatikan kalimat pertama yang mengawali kisahan novel ini. ”Senja ketika 

Margio membunuh Anwar Sadat, Kyai Jahro tengah masyuk dengan ikan-ikan 
di kolamnya, ditemani aroma asin yang terbang di antara batang kelapa, dan 
bunyi falseto laut, dan badai jinak merangkak di antara ganggang, dadap, dan 
semak lantana.” (hlm. 1). Peristiwa apa yang melatarbelakangi pembunuhan 
itu dan bagaimana duduk perkaranya? Jawabannya terungkap justru pada 
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bagian akhir novel ini. Jadi, peristiwa di bagian awal, sebenarnya kelanjutan 
dari peristiwa yang terjadi di bagian akhir saat Margio meminta Anwar Sadat 
untuk mengawini ibunya (hlm. 192). 

 
(9) Itulah salah satu keunikan novel ini. Eka melanjutkan kalimat pertama itu 

tidak pada peristiwa pembunuhan yang dilakukan Margio, tetapi pada diri 
tokoh Kyai Jahro. Mulailah ia berkisah tentang kyai itu. Lalu, dari sana muncul 
pula tokoh Mayor Sadrah. Ia pun bercerita tentang tokoh itu. Begitulah, 
pencerita seperti sengaja tidak membiarkan dirinya berdiri terpaku pada satu 
titik. Ia menyoroti satu tokoh dan kemudian secara perlahan beralih ke tokoh 
lain. Di antara rangkaian peristiwa yang dibangun dan dihidupkan oleh setiap 
tokohnya, menyelusup pula mitos tentang manusia harimau, potret bersahaja 
masyarakat pinggiran, dan keakraban kehidupan mereka. Sebuah pesona yang 
disampaikan lewat narasi yang rancak yang seperti menyihir pembaca untuk 
terus mengikuti kelak-kelok peristiwa yang dihadirkannya. 

 
(10) Dalam hal itu, kedudukan pencerita seperti sebuah kamera yang terus 

bergerak merayap dari satu tokoh ke tokoh lain, dari satu peristiwa ke 
peristiwa lain. Akibatnya, peristiwa yang dihadirkan di awal: Senja ketika 
Margio membunuh Anwar Sadat, … seperti timbul-tenggelam mengikuti 
pergerakan tokoh-tokohnya. Seperti seseorang yang masuk sebuah lorong 
berbentuk spiral. Ia terus menggelinding perlahan mengikuti ke mana pun 
arah lorong itu menuju. Ketika muncul di permukaan, ia sadar bahwa ternyata 
ia masih berada di tempat semula; di seputar ketika ia mulai masuk lorong itu. 

 
(11) Dalam konteks perjalanan novel Indonesia, pola alur seperti itu pernah 

digunakan Achdiat Karta Mihardja dalam Atheis (1949), meski dihadirkan 
untuk membingkai biografi tokoh Hasan. Putu Wijaya dalam Stasiun 
membangunnya untuk mengeksplorasi pikiran-pikiran si tokoh. Akan tetapi, 
dalam Dag-Dig-Dug, Putu Wijaya menggunakannya agak lain. Akhir cerita yang 
seperti mengulangi kembali peristiwa awal, dirangkaikan lewat dialogdialog 
antartokoh mengingat karya itu berupa naskah drama. Iwan Simatupang 
dalam Kering dan Koong, menutup peristiwa akhir dengan mengembalikan 
kesadaran si tokoh sebagai akibat yang terjadi pada peristiwa awal. Tampak di 
sini, bahwa pola spiral sesungguhnya bukanlah hal yang baru sama sekali. 

 
(12) Meskipun begitu, Lelaki Harimau, dilihat dari sudut itu, tetap saja 

menghadirkan kekhasannya sendiri. Selain pola alur yang demikian, Eka 
menggunakan kalimat-kalimat itu sebagai pintu masuk menghadirkan 
rangkaian peristiwa. Dengan demikian kalimat tidak hanya bertindak sebagai 
fondasi bagi pencerita untuk membangun peristiwa, juga sebagai pilar 
penyangga bagi peralihan peristiwa satu ke peristiwa lain melalui pergantian 
fokus cerita (focus of narration) dari tokoh yang satu ke tokoh yang lain. Dalam 
hal ini, Lelaki Harimau telah menunjukkan keunikannya sendiri. 

 
(13) Hal lain yang juga ditampilkan Eka dalam novel ini menyangkut cara 

bertuturnya yang agak janggal, tetapi benar secara semantis. Ia banyak 
menghadirkan metafora yang terasa agak aneh, tetapi tidak menyalahi makna 
semantisnya. Kadang kala muncul di sana-sini pola kalimat yang 
mengingatkan kita pada style penulis Melayu Tionghoa. Di bagian lain, 
berhamburan pula analogi atau idiom yang tidak lazim, tetapi justru terasa 
segar sebagai sebuah usaha melakukan eksplorasi bahasa. Dalam hal ini, 
bahasa Indonesia dalam novel ini jadi terasa sangat kaya dengan ungkapan, 
idiom, metafora, dan analogi. 
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(14) Dalam beberapa hal, Lelaki Harimau harus diakui, berhasil memperlihatkan 

sejumlah capaian. Ia menjelma tidak sekadar mengandalkan imajinasi, tetapi 
juga bertumpu lewat proses berpikir dan tindak eksploratif kalimat dengan 
berbagai kemungkinannya. Peristiwa perselingkuhan Nuraeni-Anwar Sadat 
pun, terasa sebagai kisah yang eksotis (hlm. 133-142); prosesi penguburan 
Komar bin Syueb, ayah Margio (hlm. 168-171), menjadi kisah yang di sana-sini 
menghadirkan kelucuan. Eka seperti sengaja memporakporandakan struktur  
kalimat yang klise, dan sekaligus menyodorkan pola yang terasa lebih segar, 
agak janggal dan terkadang lucu. Lelaki Harimau, tak pelak lagi, tampil sebagai 
novel dengan kategori: cerdas! 
Sumber: http://ekakurniawan.net/blog/capaian-eksperimentasi-novel-lelaki-harimau-
43.php#more-43 

 
Perhatikan hasil analisis sistematika teks kritik sastra Capaian Eksperimen Novel 
Lelaki Harimau” berikut ini. 
 

Sistematika 
 

Kutipan teks 

Pernyataan pendapat ... Sebuah novel yang juga masih memendam 
semangat eksperimen. Berbeda dengan Cantik 
itu Luka yang mengandalkan kekuatan narasi 
yang seperti lepas kendali dan deras 
menerjang apa saja, Lelaki Harimau 
memperlihatkan penguasaan diri narator yang 
dingin terkendali, penuh pertimbangan, dan 
kehati-hatian. 
 

Argumen 1. Di sana, ada semacam kompromi antara 
semangat eksperimen dengan hasratnya 
untuk tidak terlalu memberi beban berat 
bagi pembaca. Rangkaian kalimat panjang 
yang melelahkan itu, diolah dalam kemasan 
yang lain sebagai alat untuk membangun 
peristiwa. 

 
2. Secara tematik, Lelaki Harimau tidaklah 

mengusung tema besar, pemikiran fi lsafat, 
atau fakta historis. Ia berkisah tentang 
kehidupan masyarakat di sebuah desa kecil. 

 
3. Pencerita seperti sengaja tidak membiarkan 

dirinya berdiri terpaku pada satu titik. Ia 
menyoroti satu tokoh. Kemudian, secara 
perlahan beralih ke tokoh lain. 

 
4. Meski begitu, Lelaki Harimau, dilihat dari 

sudut itu, tetap saja menghadirkan 
kekhasannya sendiri. Selain pola alur yang 
demikian, Eka menggunakan kalimat-
kalimat itu sebagai pintu masuk 
menghadirkan rangkaian peristiwa. 

 
 

http://ekakurniawan.net/blog/capaian-eksperimentasi-novel-lelaki-harimau-43.php#more-43
http://ekakurniawan.net/blog/capaian-eksperimentasi-novel-lelaki-harimau-43.php#more-43
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5. Hal lain yang juga ditampilkan Eka dalam 
novel ini menyangkut cara bertuturnya 
yang agak janggal, tetapi benar secara 
semantis. Ia banyak menghadirkan 
metafora yang terasa agak aneh, tetapi 
tidak menyalahi makna semantisnya. 

 
Penegasan ulang Dalam beberapa hal, Lelaki Harimau harus 

diakui, berhasil memperlihatkan sejumlah 
capaian. Ia menjelma tak sekadar 
mengandalkan imajinasi, tetapi juga bertumpu 
lewat proses berpikir dan tindak eksploratif 
kalimat dengan berbagai kemungkinannya. 
 

 
Kritik sastra diartikan sebagai tanggapan atau respons pembaca terhadap hasil karya 
sastra, baik itu berupa karya puisi ataupun prosa seperti cerpen maupun novel. Kritik 
sastra ditulis secara sistematis dan di dalamnya terdapat penilaian baik buruk. Panjang 
pendeknya sebuah tulisan kritik tidaklah ditentukan. Kritik sastra bisa ditulis panjang 
atau pendek sesuai dengan kebutuhan dan kedalaman isi. Meskipun mengungkapkan 
pandangan penulis, kritik tetap harus ditulis secara objektif karena berlandaskan sebuah 
hasil karya yang real.  
 
Dalam teks kritik sastra, pendapat/tesis yang disampaikan adalah hasil penilaian 
terhadap sebuah karya. Dalam pendapat/tesis juga terdapat rangkuman cerita atas karya 
yang kalian kritik serta terdapat tokoh, perwatakan, alur, latar, amanat, atau hal lain yang 
berhubungan dengan kritik kalian. 
 
Argumen yang disajikan berupa data-data objektif dalam karya serta alasan yang logis. Di 
dalamnya juga terdapat poin-poin yang akan dibahas dalam kritik. Pembahasan dapat 
dimulai dari seputar tokoh, alur, perwatakan, amanat, sistematika penulisan, dan lain-lain. 
Penulis dapat menggunakan teori, seperti sosiologi, psikologi, feminisme, 
postmodernisme, postkolonial, semiotika, dan lain-lain. Teori ini digunakan sebagai 
landasan untuk menganalisis dan menilai. 
 
Penegasan ulang dalam kritik dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis 
dalam kalimat yang berbeda. Di dalamnya juga terdapat penilaian kalian terhadap sebuah 
karya sastra. Penilaian ini didasarkan pada analisis dan argumen yang telah ditulis dalam 
argumen. Penulis kritik harus tetap objektif dan mengunakan bahasa yang lugas dalam 
menilai sebuah karya sastra. 
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Contoh Teks Esai 
 

Batman 
Gunawan Mohammad 

 
(1) Batman tak pernah satu, maka ia tak berhenti. Apa 

yang disajikan Christopher Nolan sejak ”Batman 
Begins” (2005) sampai dengan ”The Dark Knight 
Rises” (2012) berbeda jauh dari asal-muasalnya, 
tokoh cerita bergambar karya Bob Kane dan Bill 
Finger dari tahun 1939. Bahkan tiap fi lm dalam 
trilogi Nolan sebenarnya tak menampilkan sosok 
yang sama, meskipun Christian Bale memegang peran 
utama dalam ketiga-tiganya. 

 
(2) Tiap kali kita memang bisa mengidentifi kasinya dari 

sebuah topeng kelelawar yang itu-itu juga. Tapi tiap 
kali ia dilahirkan kembali sebagai sebuah jawaban 
baru terhadap tantangan baru. Sebab selalu ada hubungan dengan hal-ihwal yang 
tak berulang, tak terduga—dengan ancaman penjahat besar The Joker atau Bane, 
dalam krisis Kota Gotham yang berbeda-beda. 

 
(3) Sebab itu Batman bisa bercerita tentang asal mula, tetapi asal mula dalam 

posisinya yang bisa diabaikan: wujud yang pertama tak menentukan sah atau 
tidaknya wujud yang kedua dan terakhir. Wujud yang kedua dan terakhir bukan 
cuma sebuah fotokopi dari yang pertama. Tak ada yang–sama yang jadi model. 
Yang ada adalah simulacrum—yang masing-masing justru menegaskan yang–beda 
dan yang–banyak dari dan ke dalam dirinya, dan tiap aktualisasi punya harkat 
yang singularis, tak bisa dibandingkan. Mana yang ”asli” tak serta-merta mesti 
dihargai lebih tinggi. 

 
(4) Sebab kreativitas berbeda dari orisinalitas. Kreativitas berangkat ke masa depan. 

Orisinalitas mengacu ke masa lalu. Masa yang telah silam itu tentu saja baru ada 
setelah ditemukan kembali. Akan tetapi, arkeologi yang menggali dan menelaah 
petilasan tua, perlu dilihat sebagai bagian dari proses mengenali masa lalu yang 
tak mungkin dikenali. Pada titik ketika masa lalu mengelak, ketika kita tak merasa 
terkait dengan petilasan tua, ketika itulah kreativitas lahir. 

 
(5) Saya kira bukan kebetulan ketika dalam komik ”Night on Earth” karya Warren 

Ellis dan John Cassaday (2003), Planetary, sebuah organisasi rahasia, menyebut 
diri archeologists of the impossible. 

 
(6) Para awaknya datang ke Kota Gotham, untuk mencari seorang anak yang bisa 

membuat kenyataan di sekitarnya berganti-ganti seperti ketika ia dengan remote 
control menukar saluran televisi. Kota Gotham pun berubah dari satu 
kemungkinan ke kemungkinan lain, dan Batman, penyelamat kota itu, bergerak 
dalam pelbagai penjelmaannya. Ada Batman sang penuntut balas yang 
digambarkan Bob Kane; ada Batman yang muncul dari serial televisi tahun 1966, 
yang dibintangi oleh Adam West sebagai Batman yang lunak; ada juga Batman 
yang suram menakutkan dalam cerita bergambar Frank Miller. Semua itu terjadi 
di gang tempat ayah Bruce Wayne dibunuh penjahat—yang membuat si anak jadi 
pelawan laku kriminal. 
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(7) Satu topeng, satu nama—sebuah sintesis dari variasi yang banyak itu. Namun, 
sintesis itu berbeda dengan penyatuan. Ia tak menghasilkan identitas yang satu 
dan pasti. Hal yang lebih penting lagi, sintesis itu tak meletakkan semua varian 
dalam sebuah norma yang baku. Tak dapat ditentukan mana yang terbaik, 
tepatnya: mana yang terbaik untuk selama-lamanya. 

 
(8) Sebab itu Kota Gotham dalam ”Night on Earth” bisa jadi sebuah alegori. Ia bisa 

mengajarkan kepada kita tentang aneka perubahan yang tak bisa dielakkan dan 
sering tak terduga. Ia bisa mengasyikkan tapi sekaligus membingungkan. Ia 
paduan antara sesuatu yang ”utuh” dan sesuatu yang kacau. 

 
(9) Dengan alegori itu tak bisa kita katakan, mengikuti Leibniz, bahwa inilah ”dunia 

terbaik dari semua dunia yang mungkin”, le meilleur des mondes possibles. Bukan 
saja optimisme itu berlebihan. Voltaire pernah mencemoohnya dalam novelnya 
yang kocak, ”Candide”, sebab di dunia ini kita tetap saja akan menghadapi 
bermacam-macam kejahatan dan bencana, 1.001 inkarnasi The Joker dengan 
segala mala yang diakibatkannya. Kesalahan Leibniz—yang hendak menunjukkan 
sifat Tuhan yang Mahapemurah dan Mahapengasih— justru telah memandang 
Tuhan sebagai kekuasaan yang tak murah hati: Tuhan yang hanya menganggap 
kehidupan kita sebagai yang terbaik, dan dengan begitu dunia yang bukan dunia 
kita tak patut ada dan diakui. 

 
(10) Kesalahan Leibniz juga karena ia terpaku kepada sebuah pengalaman yang 

seakan-akan tak akan berubah. Padahal, seperti Kota Gotham dalam ”Night on 
Earth”, dunia mirip ribuan gambar yang berganti-ganti di layar, dan berganti-ganti 
pula cara kita memandangnya. 

 
(11) Penyair Wallace Stevens menulis sebuah sajak, ”Th irteen Ways of Looking at a 

Blackbird”. Salah satu bait dari yang 13 itu mengatakan, 
But I know, too, 
Th at the blackbird is involved 
In what I know 

 
(12) Memandang seekor burung-hitam bukan hanya bisa dilakukan dengan lebih dari 

satu cara. Juga ada keterpautan antara yang kita pandang dan ”yang aku ketahui”. 
”Yang aku ketahui” tak pernah ”aku ketahui semuanya”. Dengan kata lain, dunia—
seperti halnya Kota Gotham—selamanya adalah dunia yang tak bisa seketika 
disimpulkan. 

 
(13) Tak berarti pengalaman adalah sebuah proses yang tak pernah tampak wujud dan 

ujungnya. Pengalaman bukanlah arus sungai yang tak punya tebing. Meskipun 
demikian, wujud, ujung, dan tebing itu juga tak terpisah dari ”yang aku ketahui”. 
Dunia di luarku selamanya terlibat dengan tafsir yang aku bangun dari 
pengalamanku—tafsir yang tak akan bisa stabil sepanjang masa. 

 
(14) Walhasil, akhirnya selalu harus ada kesadaran akan batas tafsir. Akan selalu ada 

yang tak akan terungkap—dan bersama itu, akan selalu ada Gotham yang 
terancam kekacauan dan keambrukan. Itu sebabnya dalam ”The Dark Knight 
Rises”, Inspektur Gordon tetap mau menjaga misteri Batman, biarpun dikabarkan 
Bruce Wayne sudah mati. Dengan demikian bahkan penjahat yang tecerdik 
sekalipun tak akan bisa mengklaim ”aku tahu”. 
Sumber: Majalah Tempo, Edisi Senin, 06 Agustus 2012~ 
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Perhatikan contoh analisis sistematika teks esai ”Batman” berikut ini! 
 

Sistematika Kutipan teks 
Pernyataan pendapat Batman tak pernah satu, maka ia tak 

berhenti. 
Argumen 1. Tiap kali, kita memang bisa 

mengidentifi kasinya dari sebuah 
topeng kelelawar yang itu-itu juga. Tapi 
tiap kali ia dilahirkan kembali sebagai 
sebuah jawaban baru terhadap 
tantangan baru. Sebab selalu ada 
hubungan dengan halihwal yang tak 
berulang, tak terduga—dengan 
ancaman penjahat besar The Joker atau 
Bane, dalam krisis Kota Gotham yang 
berbeda-beda. 
 

2. Sebab itu, Batman bisa bercerita 
tentang asal mula, tetapi asal mula 
dalam posisinya yang bisa diabaikan: 
wujud yang pertama tak menentukan 
sah atau tidaknya wujud yang kedua 
dan terakhir. Wujud yang kedua dan 
terakhir bukan cuma sebuah fotokopi 
dari yang pertama. 
 

3. Satu topeng, satu nama—sebuah 
sintesis dari variasi yang banyak itu. 
Tapi sintesis itu berbeda dengan 
penyatuan. 

Penegasan ulang Walhasil, akhirnya selalu harus ada 
kesadaran akan batas tafsir. Akan selalu ada 
yang tak akan terungkap—dan bersama itu, 
akan selalu ada Gotham yang terancam 
kekacauan dan keambrukan. Itu sebabnya 
dalam “The Dark Knight Rises”, Inspektur 
Gordon tetap mau menjaga misteri Batman, 
biarpun dikabarkan Bruce Wayne sudah 
mati. Dengan demikian bahkan penjahat 
yang tecerdik sekalipun tak akan bisa 
mengklaim ”aku tahu”. 

 
Esai adalah salah satu bentuk karya ilmiah. Fajri melalui Nurbaya mengatakan 

bahwa esai adalah sebuah tulisan yang menguraikan suatu masalah berdasarkan sudut 
pandang penulis, tetapi hanya secara sepintas. Oleh karena itulah, pendapat atau argumen 
yang ada dalam esai biasanya adalah pendapat pribadi. Penulis esai sangat dianjurkan 
mengemukakan pendapat, tetapi harus tetap memiliki alasan mengapa berpendapat 
seperti itu. 

Terdapat dua bentuk esai, yakni esai formal dan esai nonformal. Esai formal 
adalah esai yang biasa dibuat oleh pelajar, mahasiswa, ataupun peneliti karena memiliki 
ciri-ciri serius, logis, dan lebih panjang. Bentuk esai nonformal memiliki sifat jenaka, 
personal, serta gaya dan struktur tidak terlalu formal sehingga lebih mudah ditulis. 
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Esai merupakan sebuah tulisan yang terdiri atas beberapa paragraf yang membahas 
sebuah topik. Empat hal yang harus ada dalam esai adalah judul, pendahuluan, isi, dan 
simpulan. Faktor penting yang ada dalam esai antara lain analisis, interpretasi, dan refl 
eksi. Karakter esai yang paling terlihat adalah unsur subjektivitas penulis. 
 
Dalam teks esai, pendapat/tesis yang disampaikan adalah pandangan penulis terhadap 
objek atau fenomena yang disorotinya. Bagian ini memperlihatkan pokok permasalahan 
yang akan disampaikan oleh penulis esai. Selain itu, tesis bisa juga digunakan untuk 
menggiring pembaca agar mengetahui pokok esai kita. 
 
Argumen yang disajikan berupa alasan yang logis yang subjektif. Pada bagian ini terdapat 
konteks. Konteks diartikan sebagai ruang lingkup tulisan secara eksplisit ataupun implisit. 
Konteks inilah yang membatasi pokok permasalahan agar fokus tidak keluar dari topik 
yang sedang dikaji. Selain terdapat konteks, pada bagian ini juga terdapat masalah. 
Masalah adalah kejadian atau peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan. 
Sebuah karangan esai yang baik akan mengandung 
masalah yang aktual sehingga dapat memberikan sesuatu yang baru ke pembaca. Selain 
konteks dan masalah, bagian ini pun memperlihatkan adanya sebuah solusi. Solusi adalah 
usaha penulis untuk menyelesaikan masalah yang ditulis dalam esai karyanya. Penulis 
esai ingin meyakinkan pembaca agar ide dan gagasan yang dia sampaikan dapat 
menyelesaikan masalah. Selain itu, penulis juga ingin mengajak pembaca melaksanakan 
solusi yang disampaikan sehingga masalah dapat terpecahkan dan selesai. 
 
Penegasan ulang dalam esai dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali. 
Ringkasan dari pokok masalah dan solusi yang telah disampaikan. Akan lebih baik jika 
penegasan ulang ditulis dalam 3–5 kalimat yang menggambarkan pendapat kalian tentang 
topik yang ditulis. Namun, jangan tulis kembali apa yang sudah ditulis sebelumnya karena 
akan membuat pembaca bosan. 
 

C. Rangkuman 
 

1. Dalam teks kritik sastra,  
Pendapat/ tesis yang disampaikan adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya. 
Argumen yang disajikan berupa data-data objektif dalam karya serta alasan yang 
logis.  
Penegasan ulang dalam kritik dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali 
tesis dalam kalimat yang berbeda. 

2. Dalam teks esai,  
Pendapat/tesis yang disampaikan adalah pandangan penulis terhadap objek atau 
fenomena yang disorotinya.  
Argumen yang disajikan berupa alasan yang logis yang subjektif.  
Penegasan ulang dalam esai dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali. 
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D. Latihan Soal 
 
Bacalah teks di bawah ini dengan saksama! 
 

Gerr 
Oleh: Gunawan Muhammad 

 
(1) Di depan kita pentas yang berkecamuk. Juga satu suku 

kata yang meledak: ”Grrr”, ”Dor”, ”Blong”, ”Los”. Atau 
dua suku kata yang mengejutkan dan 
membingungkan: ”Aduh”, ”Anu”. Di depan kita: 
panggung Teater Mandiri. 

 
(2) Teater Mandiri pekan ini berumur 40 tahun—sebuah 

riwayat yang tak mudah, seperti hampir semua grup 
teater di Indonesia. Ia bagian dari sejarah Indonesia 
yang sebenarnya penting sebagai bagian dari cerita 
pembangunan ”bangun” dalam arti jiwa yang tak lelap 
tertidur. Putu Wijaya, pendiri dan tiang utama teater 
ini, melihat peran pembangunan ini sebagai ”teror”—
dengan cara yang sederhana. Putu tak berseru, tak berpesan. Ia punya pendekatan 
tersendiri kepada kata. 

 
(3) Pada Putu Wijaya, kata adalah benda. Kata adalah materi yang punya volume di 

sebuah ruang, sebuah kombinasi bunyi dan imaji, sesuatu yang fisik yang 
menggebrak persepsi kita. Ia tak mengklaim satu makna. Ia tak berarti: tak punya 
isi kognitif atau tak punya manfaat yang besar. 

 
(4) Ini terutama hadir dalam teaternya—yang membuat Teater Mandiri akan 

dikenang sebagai contoh terbaik teater sebagai peristiwa, di mana sosok dan 
benda yang tak berarti dihadirkan. Mungkin sosok itu (umumnya tak bernama) si 
sakit yang tak jelas sakitnya. Mungkin benda itu sekaleng kecil balsem. Atau 
selimut—hal-hal yang dalam kisah-kisah besar dianggap sepele. Dalam teater Putu 
Wijaya, justru itu bisa jadi fokus. 

 
(5) Bagi saya, teater ini adalah ”teater miskin” dalam pengertian yang berbeda dengan 

rumusan Jerzy Grotowski. Bukan karena ia hanya bercerita tentang kalangan 
miskin. Putu Wijaya tak tertarik untuk berbicara tentang lapisanlapisan sosial. 
Teater Mandiri adalah ”teater miskin” karena ia, sebagaimana yang kemudian 
dijadikan semboyan kreatif Putu Wijaya, ”bertolak dari yang ada”. 

 
(6) Saya ingat bagaimana pada tahun 1971, Putu Wijaya memulainya. Ia bekerja 

sebagai salah satu redaktur majalah Tempo, yang berkantor di sebuah gedung tua 
bertingkat dua dengan lantai yang goyang di Jalan Senen Raya 83, Jakarta. Siang 
hari ia akan bertugas sebagai wartawan. Malam hari, ketika kantor sepi, ia akan 
menggunakan ruangan yang terbatas dan sudah aus itu untuk latihan teater. Dan 
ia akan mengajak siapa saja: seorang tukang kayu muda yang di waktu siang 
memperbaiki bangunan kantor, seorang gelandangan tua yang tiap malam 
istirahat di pojok jalan itu, seorang calon fotograf yang gagap. Ia tak menuntut 
mereka untuk berakting dan mengucapkan dialog yang cakap. Ia membuat mereka 
jadi bagian teater sebagai peristiwa, bukan hanya cerita. 
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(7) Dari sini memang kemudian berkembang gaya Putu Wijaya: sebuah teater yang 
dibangun dari dialektik antara ”peristiwa” dan ”cerita”, antara kehadiran aktor 
dan orang-orang yang hanya bagian komposisi panggung, antara kata sebagai alat 
komunikasi dan kata sebagai benda tersendiri. Juga teater yang hidup dari tarik-
menarik antara patos dan humor, antara suasana yang terbangun utuh dan 
disintegrasi yang segera mengubah keutuhan itu. 

 
(8) Orang memang bisa ragu, apa sebenarnya yang dibangun (dan dibangunkan) oleh 

teater Putu Wijaya. Keraguan ini bisa dimengerti. Indonesia didirikan dan diatur 
oleh sebuah lapisan elite yang berpandangan bahwa yang dibangun haruslah 
sebuah ”bangunan”, sebuah tata, bahkan tata yang permanen. Elite itu juga 
menganggap bahwa kebangunan adalah kebangkitan dari ketidaksadaran. Ketika 
Putu Wijaya memilih kata ”teror” dalam hubungan dengan karya kreatifnya, bagi 
saya ia menampik pandangan seperti itu. Pentasnya menunjukkan bahwa pada 
tiap tata selalu tersembunyi chaos, dan pada tiap ucapan yang transparan selalu 
tersembunyi ketidaksadaran. 

 
(9) Sartre pernah mengatakan, salah satu motif menciptakan seni adalah 

”memperkenalkan tata di mana ia semula tak ada, memasangkan kesatuan pikiran 
dalam keragaman hal-ihwal”. Saya kira ia salah. Ia mungkin berpikir tentang 
keindahan dalam pengertian klasik, di mana tata amat penting. Bagi saya Teater 
Mandiri justru menunjukkan bahwa di sebuah negeri di mana tradisi dan 
antitradisi berbenturan (tapi juga sering berkelindan), bukan pengertian klasik itu 
yang berlaku. 

 
(10) Pernah pula Sartre mengatakan, seraya meremehkan puisi, bahwa ”kata adalah 

aksi”. Prosa, menurut Sartre, ”terlibat” dalam pembebasan manusia karena 
memakai kata sebagai alat mengomunikasikan ide, sedangkan puisi tidak. Namun, 
di sini pun Sartre salah. Ia tak melihat, prosa dan puisi bisa bertaut—dan itu 
bertaut dengan hidup dalam teater Putu Wijaya. Puisi dalam teater ini muncul 
ketika keharusan berkomunikasi dipatahkan. Sebagaimana dalam puisi, dalam 
sajak Chairil Anwar apalagi dalam sajak Sutardji Calzoum Bachri, yang hadir dalam 
pentas Teater Mandiri adalah imaji-imaji, bayangan dan bunyi, bukan pesan, 
apalagi khotbah. Hal ini penting, di zaman ketika komunikasi hanya dibangun oleh 
pesan verbal yang itu-itu saja, yang tak lagi akrab dengan diri, hanya hasil 
kesepakatan orang lain yang kian asing. 

 
(11) Sartre kemudian menyadari ia salah. Sejak 1960-an, ia mengakui bahwa bahasa 

bukan alat yang siap. Bahasa tak bisa mengungkapkan apa yang ada di bawah 
sadar, tak bisa mengartikulasikan hidup yang dijalani, le vecu. Ia tentu belum 
pernah menyaksikan pentas Teater Mandiri, tapi ia pasti melihat bahwa pelbagai 
ekspresi teater dan kesusastraan punya daya ”teror” ketika, seperti Teater 
Mandiri, menunjukkan hal-hal yang tak terkomunikasikan dalam hidup. 

 
(12) Sebab yang tak terkatakan juga bagian dari ”yang ada”. Dari sana kreativitas yang 

sejati bertolak. 
Sumber: Majalah Tempo Edisi Senin, 27 Juni 2011 
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1. Teks di atas termasuk ke dalam teks … 
2. Analisislah sistematika teks tersebut berdasarkan struktur yang sesuai! 

 
Sistematika Kutipan teks 

Pernyataan pendapat … 
 
 
 
 
 
 
 

Argumen … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penegasan ulang … 
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Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal Kegiatan 1 
 
1. Teks di atas termasuk ke dalam teks … 

Esai, karena si penulis, Gunawan Muhammad, membuat sebuah karangan prosa 
yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulis. 

 
2. Analisislah sistematika teks tersebut berdasarkan struktur yang sesuai! 

 
Sistematika Kutipan teks 
Pernyataan pendapat Di depan kita pentas yang berkecamuk. Juga satu suku 

kata yang meledak: ”Grrr”, ”Dor”, ”Blong”, ”Los”. Atau 
dua suku kata yang mengejutkan dan membingungkan: 
”Aduh”, ”Anu”. Di depan kita: panggung Teater Mandiri. 
 
Teater Mandiri pekan ini berumur 40 tahun—sebuah 
riwayat yang tak mudah, seperti hampir semua grup 
teater di Indonesia. Ia bagian dari sejarah Indonesia 
yang sebenarnya penting sebagai bagian dari cerita 
pembangunan ”bangun” dalam arti jiwa yang tak lelap 
tertidur. Putu Wijaya, pendiri dan tiang utama teater 
ini, melihat peran pembangunan ini sebagai ”teror”—
dengan cara yang sederhana. Putu tak berseru, tak 
berpesan. Ia punya pendekatan tersendiri kepada kata. 
 

Argumen Pada Putu Wijaya, kata adalah benda. Kata adalah 
materi yang punya volume di sebuah ruang, sebuah 
kombinasi bunyi dan imaji, sesuatu yang fisik yang 
menggebrak persepsi kita. 
 
Ini terutama hadir dalam teaternya—yang membuat 
Teater Mandiri akan dikenang sebagai contoh terbaik 
teater sebagai peristiwa, di mana sosok dan benda 
yang tak berarti dihadirkan. 
 
Bagi saya, teater ini adalah ”teater miskin” dalam 
pengertian yang berbeda dengan rumusan Jerzy 
Grotowski. 
 
Saya ingat bagaimana pada tahun 1971, Putu Wijaya 
memulainya. Ia bekerja sebagai salah satu redaktur 
majalah Tempo, yang berkantor di sebuah gedung tua 
bertingkat dua dengan lantai yang goyang di Jalan 
Senen Raya 83, Jakarta. 
 
Dari sini memang kemudian berkembang gaya Putu 
Wijaya: sebuah teater yang dibangun dari dialektik 
antara ”peristiwa” dan ”cerita” 
 
Orang memang bisa ragu, apa sebenarnya yang 
dibangun (dan dibangunkan) oleh teater Putu Wijaya. 
Keraguan ini bisa dimengerti. 
 
Sartre pernah mengatakan, salah satu motif 
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menciptakan seni adalah ”memperkenalkan tata di 
mana ia semula tak ada, memasangkan kesatuan 
pikiran dalam keragaman hal-ihwal”. 
 
Pernah pula Sartre mengatakan, seraya meremehkan 
puisi, bahwa ”kata adalah aksi”. Prosa, menurut Sartre, 
”terlibat” dalam pembebasan manusia karena memakai 
kata sebagai alat mengomunikasikan ide, sedangkan 
puisi tidak. 
 
Sartre kemudian menyadari ia salah. Sejak 1960-an, ia 
mengakui bahwa bahasa bukan alat yang siap. 
 

Penegasan ulang Sebab yang tak terkatakan juga bagian dari ”yang ada”. 
Dari sana kreativitas yang sejati bertolak. 
 

 
 

E. Penilaian Diri 
Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, berikut 
diberikan tabel untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah kalian 
pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi modul ini, dan isilah 
tabel refleksi diri terhadap pemahaman materi di tabel berikut dan (Centanglah). 

 
Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No Pertanyaan Ya  Tidak  
1. Apakah kalian telah memahami sistematika teks 

kritik satra? 
  

2. Apakah kalian telah memahami sistematikan teks 
esai? 

  

 
Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, Pelajarilah kembali 
materi tersebut dan pelajari ulang kegiatan belajar 1 yang sekiranya perlu kalian 
ulang. Jangan putus asa untuk mengulang lagi!. Apabila kalian menjawab “YA” 
pada semua pertanyaan, maka lanjutkan ke Kegiatan Pembelajaran 2. 
Tetap semangat dan bahagia ya! 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 

Menganalisis Kebahasaan Kritik Sastra dan Esai 
 

A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini, kalian diharapkan dapat menganalisis 
kebahasaan kritik sastra dan esai dengan kritis dan semangat agar dapat merancang 
teks kritik sastra dan esai yang kreatif, inovatif, serta benar. 

B. Uraian Materi 
Kalian pasti sudah mengerti kan sistematika teks kritik sastra dan esai? Teks kritik 
sastra dan esai bersistematika pernyataan pendapat, argumentasi, penegasan ulang. 
Pada topik ini kita akan menganalisis kebahasaan teks kritik sastra dan esai yang 
sangat diperlukan untuk merancang teks kritik sastra dan esai. 
Berikut adalah uraian beberapa kaidah kebahasaan yang kita temukan dalam teks 
kritik sastra dan esai. 
 
1. Menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. 

Contoh: 
a) Oleh karena itu, berhadapan dengan novel model ini, kita (pembaca) mesti 

memulainya tanpa prasangka dan menghindar dari jejalan pikiran yang 
berpretensi pada sejumlah horison harapan. Bukankah banyak pula novel 
kanon yang peristiwa-peristiwa awalnya dibangun melalui narasi yang lambat? 

b) Rangkaian kalimat panjang yang melelahkan itu, diolah dalam kemasan yang 
lain sebagai alat untuk membangun peristiwa. Wujudlah rangkai peristiwa 
dalam kalimat-kalimat yang tidak menjalar jauh berkepanjangan ke sana 
ke mari, tetapi cukup dengan penghadiran dua sampai empat peristiwa 
berikut berbagai macam latarnya. 

 
2. Menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau 

membuktikan kebenaran argumentasi penulis/penuturnya. Mungkin pula 
diperkuat oleh pendapat ahli yang dikutipnya ataupun pernyataan-pernyataan 
pendukung lainnya yang bersifat menguatkan. 

 
3. Menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau 

mengomentari. 
Contoh : 
Pemanfaatan –atau lebih tepat eksplorasi–setiap kata dan kalimat tampak begitu 
cermat dalam usahanya merangkai setiap peristiwa. Eka seperti hendak 
menunjukkan dirinya sebagai ”eksperimental” yang sukses bukan lantaran faktor 
kebetulan. Ada kesungguhan yang luar biasa dalam menata setiap peristiwa dan 
kemudian mengelindankannya menjadi struktur cerita. Di balik itu, tampak pula 
adanya semacam kekhawatiran untuk tidak melakukan kelalaian yang tidak perlu. 

 
4. Menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. 

Topik contoh teks kritik adalah novel, dan istilah-istilah yang digunakan juga 
berkaitan dengan novel, misalnya narator, antologi, eksplorasi, eksperimen, mitos, 
biografi , dan alur. Topik pada teks esai adalah film, terutama film ”Batman”. 
Istilah-istilah film yang digunakan antara lain orisinalitas, trilog Nolan, planetary, 
remote control, alegori, dan candide. 
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5. Menggunakan kata kerja mental.  
Hal ini terkait dengan karakteristik teks eksposisi yang bersifat argumentatif dan 
bertujuan mengemukakan 
sejumlah pendapat. Kata kerja yang dimaksud, antara lain, memendam, 
mengandalkan, mengidentifikasi, mengingatkan, menegaskan, dan menentukan. 

 
Contoh: 

a) Sebuah novel yang juga masih memendam semangat eksperimen. 
b) Dengan hanya mengandalkan sebuah alinea dan 21 kalimat, Eka bercerita 

tentang sebuah tragedi pembantaian yang terjadi di negeri antah-berantah 
(Halimunda). 

c) Kadang kala muncul di sana-sini pola kalimat yang mengingatkan kita pada 
style penulis Melayu Tionghoa. 

d) Tiap kali kita memang bisa mengidentifi kasinya dari sebuah topeng 
kelelawar yang itu-itu juga. 

e) Sebab itu Batman bisa bercerita tentang asal mula, tapi asal mula dalam 
posisinya yang bisa diabaikan: wujud yang pertama tak menentukan sah atau 
tidaknya wujud yang kedua dan terakhir. 

f) Yang ada adalah simulacrum–yang masing-masing justru menegaskan yang–
beda dan yang–banyak dari dan ke dalam dirinya, dan tiap aktualisasi punya 
harkat yang singular, tak bisa dibandingkan. 

 
Teks kritik sastra dan esai juga memiliki karakter khas yaitu gaya bahasa 

berupa pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya penulisannya merupakan hal yang 
berkaitan erat dengan penulis kritik sastra dan esai secara pribadi. Setiap penulis 
kritik sastra dan esai, memiliki gaya bahasa yang khas yang membedakannya 
dengan penulis kritik sastra dan esai yang lain. Sebagai contoh, esai yang ditulis 
Gunawan Muhammad pasti berbeda dengan gaya bahasa esai yang ditulis oleh A.S. 
Laksana, Bakdi Sumanto, dan Umar Kayam. Bahkan bagi penikmat esai, ketika 
membaca satu paragraf teks esai tanpa nama penulisnya, ia akan dapat menebak 
siapa penulisnya. 

C. Rangkuman 
 

Kita dapat menganalisis kebahasaan teks kritik sastra dan esai dengan cara 
memahami ciri kebahasaan teks kritik sastra dan esai. Ciri kebahasaan tersebut 
adalah penggunaan pernyataan-pernyataan persuasif, penggunaan pernyataan 
yang menyatakan fakta, penggunaan pernyataan atau ungkapan yang bersifat 
menilai atau mengomentari, penggunaan istilah teknis yang berkaitan dengan 
topik yang dibahasnya, dan penggunaan kata kerja mental. 
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D. Latihan Soal 
 

Menimbang Ayat-Ayat Cinta 
 
(1) Karya sastra yang baik juga bisa 

menggambarkan hubungan antarmanusia, 
manusia dengan lingkungan dan manusia 
dengan Tuhan. Ini karena dalam karya 
sastra seharusnya terdapat ajaran moral, 
sosial sekaligus ketepatan dalam 
pengungkapan karya sastra. 

 
(2) Begitu pula yang ingin disampaikan oleh 

Habiburrachman El Shirazy dalam 
novelnya yang berjudul Ayat-ayat Cinta. 
Novel yang kemudian menjadi fenomena 
tersendiri dalam perjalanan karya sastra 
Indonesia, terutama yang beraliran islami, 
karena penjualannya mampu mengalahkan 
buku-buku yang digandrungi, seperti 
Harry Potter ini mengusung tema cinta 
islami yang dihiasi dengan konflik-konflik 
yang disusun dengan apik oleh penulisnya. 

 
(3) Novel ini mengisahkan perjalanan cinta antara 2 anak manusia, Fahri sebagai 

pelajar Indonesia yang belajar di Mesir, dan Aisha, seorang gadis Turki. Meskipun 
mengusung tema cinta tidak lantas membuat novel ini membahas cinta erotis 
antara laki-laki dan wanita. Banyak cinta lain yang masih bisa digambarkan, 
seperti cinta pada sahabat, kekasih hidup, dan tentu saja pada cinta sejati, Allah 
Swt. Perjalanan cinta yang tidak biasa digambarkan oleh Habiburrachman. 

 
(4) Nilai dan budaya Islam sangat kental dirasakan oleh pembaca pada setiap 

bagiannya. Bahkan, hampir di tiap paragraf kita akan menemukan pesan dan 
amanah. Ya, katakan saja paragraf yang sarat dengan amanah. Namun, dengan 
bentuk yang seperti itu tidak kemudian membuat novel ini menjadi 
membosankan untuk dibaca karena penulis tetap menggunakan kata-kata 
sederhana yang mudah dipahami dan tidak terkesan menggurui. Gaya penulis 
untuk mengungkapkan setiap pesan justru menyadarkan kita bahwa sedikit 
sekali yang baru kita ketahui tentang Islam. 

 
Latar yang Dilukis Sempurna 
(5) Hal lain yang pantas untuk diunggulkan dalam novel ini adalah kemampuan 

Habiburrachman untuk melukiskan latar dari tiap peristiwa, baik itu tempat 
kejadian, waktu, maupun suasananya. Ia dapat begitu fasih untuk 
menggambarkan tiap lekuk bagian tempat yang ia jadikan latar dalam novel 
tersebut ditambah dengan gambaran suasana yang mendukung sehingga seakan-
akan mengajak pembaca untuk berwisata dan menikmati suasana Mesir di Timur 
Tengah lewat karya tulisannya. 

 
(6) Bukan hal yang aneh kemudian ketika memang ’Kang Abik’, begitu penulis sering 

dipanggil, mampu untuk menggambarkan latar yang bisa dikatakan sempurna 
itu. Ia memang beberapa tahun hidup di Mesir karena tuntutan belajar. Akan 
tetapi, tidak menjadi mudah juga untuk mengungkapkan setiap tempat yang 
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dijadikan latar. Bahkan oleh orang Mesir sendiri memang tidak memiliki sarana 
bahasa yang tepat untuk mengungkapkan apa yang ingin ia sampaikan. 

 
(7) Alur cerita juga dirangkai dengan begitu baik. Meskipun banyak menggunakan 

alur maju, cerita berjalan tidak monoton. Banyak peristiwa yang tidak terduga 
menjadi kejutan. Konfl ik yang dibangun juga membuat novel ini layak menjadi 
novel kebangkitan bagi sastra islami setelah merebaknya novel-novel teenlit. 
Banyak kejutan, banyak inspirasi yang kemudian bisa hadir dalam benak 
pembaca. Bahkan bisa menjadi semacam media perenungan atas berbagai 
masalah kehidupan. 

 
Karakter Tokoh yang Terlalu Sempurna 
(8) Satu hal yang ditemukan terlihat janggal dalam novel ini adalah karakter tokoh, 

yaitu Fahri yang digambarkan begitu sempurna dalam novel tersebut. Maksud 
penulis di sini, mungkin ia ingin menggambarkan sosok manusia yang benar-
benar mencitrakan Islam dengan segala kebaikan dan kelembutan hatinya. Hal 
yang menjadi janggal jika sosok yang digambarkan begitu sempurna sehingga 
sulit atau bahkan tidak ditemukan kesalahan sedikit pun padanya. 

 
(9) Jika dibandingkan dengan karya sastra lama milik Tulis Sutan Sati, mungkin akan 

ditemukan kesamaan dengan karakter tokoh Midun dalam Roman Sengsara 
Membawa Nikmat yang berpasangan dengan Halimah sebagai tokoh wanitanya. 
Dalam roman tersebut, Midun juga digambarkan sebagai sosok pemuda yang 
sempurna dengan segala bentuk fi sik dan kebaikan hatinya. Hanya saja, di sini 
penggambarannya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang langsung 
menunjukkan kesempurnaan tersebut sehingga tidak terlalu kentara. Ini di luar 
bahasa karya sastra lama yang cenderung suka melebih-lebihkan (hiperbola). 
Perbedaan yang lain adalah tidak banyak digunakannya istilah-istilah islami 
dalam roman tersebut daripada novel Ayat-ayat Cinta. 

 
(10) Pembaca yang merasakan hal ini pasti akan bertanya-tanya, adakah sosok yang 

memang bisa sesempurna tokoh Fahri tersebut. Meskipun penggambaran 
karakter tokoh diserahkan sepenuhnya pada diri penulis, tetapi akan lebih baik 
jika karakter tokoh yang dimunculkan tetap memiliki keseimbangan. Dalam arti, 
jika tokoh yang dimunculkan memang berkarakter baik, maka paling tidak ada 
sisi lain yang dimunculkan. Akan tetapi, tentu saja dengan porsi yang lebih kecil 
atau bisa diminimalisasikan. Jangan sampai karakter ini dihilangkan karena pada 
kenyataannya tidak ada sosok yang sempurna, selain Rasulullah. 
Sumber:http://esaisastrakita.blogspot.com/2013/05/esai-kritik-prosa-aninda-lestia-anjani.html 
(Dengan penyesuaian) 

 
1. Bacalah teks “Menimbang Ayat-ayat Cinta” di atas dengan saksama! 

Kemudian, analisislah kaidah kebahasaannya dengan menggunakan tabel berikut 
ini! 

No. Kaidah Kebahasaan Kutipan 
1. Banyak menggunakan 

pernyataan-pernyataan 
persuasif. 
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2. Penggunaan pernyataan 
atau ungkapan yang 
bersifat menilai atau 
mengomentari. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Penggunaan istilah teknis.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Penggunaan kata kerja 
mental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Carilah buku novel/buku kumpulan cerpen/buku kumpulan puisi di 
perpustakaan atau di rak buku kalian, kemudian buatlah sebuah teks kritik 
sastra dari buku tersebut dengan memperhatikan langkah-langkah berikut ini 
a. Datalah identitas karya (novel/kumpulan cerpen/kumpulan puisi) 

tersebut! 
b. Buatlah deskripsi (sinopsis) singkat karya tersebut! 
c. Datalah kelebihan dan kelemahan karya tersebut! 
d. Berdasarkan kelebihan dan kelemahan yang telah kamu data, buatlah teks 

kritik sastra sederhana minimal 200 kata dengan sistematika teks kritik 
sastra yang sudah dipelajari! 

 
… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … 
… … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … 
…… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … 
… … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … 
…… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … 
… … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … 
…… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … 
… … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … 
…… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … 
… … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … 
…… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … 
… … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … 
…… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … 
… … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … 
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…… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … 
… … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … 
…… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … 
… … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … 
…… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … 
… … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … 
…… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … 
… … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … 
…… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … 
… … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … 
…… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … 
… … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … 
…… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … 
… … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … 
…… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … 
… … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … 
…… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … 
… … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … 
…… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… …  
. 

3. Buatlah sebuah teks esai dengan memperhatikan langkah-langkah di bawah 
ini! 
a. Amatilah fenomena yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu, dari 

koran, majalah, televisi, atau internet tentang masalah yang sedang aktual! 
b. Tentukanlah satu bagian saja dari fenomena tersebut yang menarik 

perhatianmu! Pastikan kamu memiliki bekal pengetahuan yang cukup 
tentang hal tersebut. 

c. Buatlah pernyataan pribadimu terhadap hal yang kamu pilih tersebut! 
d. Siapkan argumen untuk mendukung pernyataan pribadimu! 
e. Tulislah sebuah esai berdasarkan hal yang kamu pilih dan argumentasi 

yang sudah kamu siapkan. Gunakanlah gaya bahasamu yang berbeda 
dengan gaya bahasa orang lain. Jangan terpengaruh dengan gaya bahasa 
orang lain! 

… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … … … …… … … 
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Kunci Jawaban dan Pembahasan Latihan Soal Kegiatan 2 
 
1. Kaidah kebahasaan 

 
No. Kaidah Kebahasaan Kutipan 
1. Banyak menggunakan 

pernyataan-pernyataan 
persuasif. 

Bahkan, hampir di tiap paragraf kita akan 
menemukan pesan dan amanah.  
 
Ya, katakan saja paragraf yang sarat dengan 
amanah.  
 
Namun, dengan bentuk yang seperti itu tidak 
kemudian membuat novel ini menjadi 
membosankan untuk dibaca karena penulis tetap 
menggunakan kata-kata sederhana yang mudah 
dipahami dan tidak terkesan menggurui.  
 
Gaya penulis untuk mengungkapkan setiap pesan 
justru menyadarkan kita bahwa sedikit sekali 
yang baru kita ketahui tentang Islam. 

2. Penggunaan pernyataan 
atau ungkapan yang 
bersifat menilai atau 
mengomentari. 

Satu hal yang ditemukan terlihat janggal dalam 
novel ini adalah karakter tokoh, yaitu Fahri yang 
digambarkan begitu sempurna dalam novel 
tersebut. Maksud penulis di sini, mungkin ia 
ingin menggambarkan sosok manusia yang 
benar-benar mencitrakan Islam dengan segala 
kebaikan dan kelembutan hatinya. Hal yang 
menjadi janggal jika sosok yang digambarkan 
begitu sempurna sehingga sulit atau bahkan 
tidak ditemukan kesalahan sedikit pun padanya. 

 
3. Penggunaan istilah teknis. Konflik 

Latar 
Alur 
Monoton 
Media 
Karakter 
Sosok 
Hiperbola 
Roman 

4. Penggunaan kata kerja 
mental. 

Merasakan 
Memiliki 
Membosankan 
Mengungkapkan 
Menyadarkan 
Mendukung 
Mengajak 

 
 

2. Jawaban disesuaikan dengan kreativitas peserta didik dalam membuat sebuah teks 
kritik sastra. 

3. Jawaban disesuaikan dengan kreativitas peserta didik dalam membuat sebuah teks 
kritik sastra 
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E. Penilaian Diri 
Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 2, berikut 
diberikan tabel untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah kalian 
pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi modul ini, dan Isilah 
tabel refleksi diri terhadap pemahaman materi di tabel berikut dan (Centanglah). 
 
Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi 

No Pertanyaan Ya Tidak 
1. Apakah kalian telah memahami unsur kebahasaan teks kritik sastra 

dan esai? 
  

2. Apakah kalian telah memahami penggunaan pernyataan-
pernyataan persuasif yang terdapat dalam teks kritik sastra dan 
esai? 

  

3. Apakah kalian telah memahami penggunaan pernyataan yang 
menyatakan fakta yang terdapat dalam teks kritik sastra dan esai? 

  

4.  Apakah kalian telah memahami penggunaan pernyataan atau 
ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari yang terdapat 
dalam teks kritik sastra dan esai? 

  

5.  
 

Apakah kalian telah memahami penggunaan istilah teknis yang 
berkaitan dengan topik pembahasannya yang terdapat dalam teks 
kritik sastra dan esai? 

  

6.  Apakah kalian telah memahami penggunaan kata kerja mental yang 
terdapat dalam teks kritik sastra dan esai? 

  

 
Jika menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, Pelajarilah kembali 

materi tersebut dan pelajari ulang kegiatan belajar 2, yang sekiranya perlu kalian 
ulang. Tetaplah semangat dan bahagia! Apabila kalian menjawab “YA”, kalian dapat 
melanjutkan pemahaman kalian dengan mengerjakan evaluasi. 
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EVALUASI 
 
1. Cermatilah kutipan cerpen berikut! 

Akulah Jibril, yang angin adalah aku, yang embun adalah aku, yang asap adalah aku, 
yang gemersik adalah aku, yang menghantarkan panas dan dingin. Aku mengirimkan 
kesejukan, pikiran segar yang mengajak giat belajar. Aku adalah yang menyodorkan 
keheranan dan sekaligus jawaban. Aku di kebun rimbun, aku di padang pasir, aku di 
laut, aku di gunung, aku di udara, kukirimkan layang-layangku kepadamu, kepada 
kalian. 
 (Mereka Toh Tidak Mungkin Menjaring Malaikat: Danarto) 
Kalimat kritik yang sesuai dengan isi kutipan tersebut adalah ... 
A. Danarto dikenal sebagai penulis cerpen yang religius, tercermin dalam tokoh 

cerpen yang telah ditulisnya. 
B. Menuntut pembaca harus lebih cermat untuk memahami isi cerita karena banyak 

menggunakan kata-kata lambang. 
C. Penggunaan   kalimat-kalimat   yang   unik   membuat cerpen   ini   diminati 

pembacanya. 
D. Cerpen Danarto pada umumnya beraliran religius sesuai dengan latar belakang 

pendidikan beliau. 
E. Penggunaan kalimat yang sederhana memudahkan pembaca untuk memahami isi 

cerita 
 
2. Pahami kutipan kritik sastra berikut! 

 Film “Si Doel The Movie” tidak lagi neko-neko. Film yang disutradarai Rano Karno 
ini seperti beberapa cerita film masa lalu yang ditulis ulang dengan gaya kekinian. 
Meskipun menggunakan latar modern, “Si Doel The Movies” tetap menggambarkan 
kehidupan masyarakat Betawi. [ . . . . . . . . . . . . ] Meskipun tanpa almarhum Benyamin 
Sueb, jalan cerita tetap disajikan secara apik. Penyajiannya tidak berlebihan dari cerita 
sebelumnya. 
Disadur dari : https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20180725103911-220-
316792/ulasan-film-si-doel-the-movie, 22 November 2018 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi kritik sastra tersebut adalah … 
A. Kisah hidup dalam film “Si Doel The Movie” sangat unik. 
B. Kisah hidup si Doel membuka ruang untuk bernostalgia. 
C. Kehidupan masyarakat Betawi sangat menarik dipelajari. 
D. Film “Si Doel The Movie” mampu mencuri hati penonton. 
E. Tokoh dalam film “Si Doel The Movie” sangat menghibur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20180725103911-220-316792/ulasan-film-si-doel-the-movie
https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20180725103911-220-316792/ulasan-film-si-doel-the-movie
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3. Perhatikan puisi berikut! 
 

Perjamuan Petang 
Dua puluh tahun yang lalu ia dilepas ayahnya 
di gerbang depan rumahnya. 
“Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. 
Jangan pulang sebelum benar-benar jadi orang.” 
 
Dua puluh tahun yang lalu ia tak punya celana 
yang cukup pantas untuk dipakai ke kota. 
Terpaksa ia pakai celana ayahnya. 
Memang agak kedodoran, tapi cukup keren juga. 
“Selamat jalan. Hati-hati, jangan sampai celanaku hilang.” 
Dikutip dari : Joko Pinurbo, Kekasihku, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2004 

 
Kalimat kritik yang sesuai dengan puisi tersebut adalah … 
A. Diksi yang digunakan dalam puisi mengandung arti yang menyentuh. 
B. Diksi yang digunakan dalam puisi tersebut tidak bermakna denotatif. 
C. Diksi yang digunakan dalam puisi tersebut terlalu lugas dan sederhana. 
D. Diksi yang digunakan mempertimbangkan keindahan citra penglihatan. 
E. Diksi yang digunakan dalam puisi tersebut tidak berkaitan dengan tema. 

 
4. Perhatikan puisi berikut! 
 

Jaring-Jaring 
 
Kali ini 
Nelayan menebar jaring di laut 
Menangkap ikan 
 
Kali lain 
Tuhan menebar jaring maut 
Menangkap insan 
 
Karya  : Piek Ardijanto Soeprijadi 
Dikutip dari : Piek Ardijanto Soeprijadi, Biarkan Angin Itu, Jakarta, Grasindo, 1996 

 
Kalimat kritik yang sesuai dengan puisi tersebut adalah … 
A. Piek Ardijanto Soeprijadi sengaja menciptakan puisi yang pendek agar mudah 

dipahami pembaca. 
B. Penyair terlalu memperhatikan jumlah kata dalam puisinya sehingga ia kurang 

memperhatikan diksi. 
C. Dalam puisi tersebut, Piek Ardijanto Soeprijadi berpesan agar manusia sewaktu-

waktu siap jika dipanggil Tuhan. 
D. Meskipun pendek, puisi Piek Ardijanto Soeprijadi mengandung makna yang sangat 

dalam mengenai hubungan antara Tuhan dan manusia. 
E. Pengarang membungkus kata-kata dalam puisi menggunakan majas yang mudah 

dipahami oleh pembaca. 
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5. Perhatikan paragraf berikut! 
Masih dengan gaya menulis khas Andrea yang penuh humor dan sindiran sosial, 

Sirkus Pohon ini secara umum menceritakan soal kehidupan masyarakat di Tanjong 
Lantai, Belitung dengan kondisi perekonomian menengah ke bawah. Seorang pemuda 
bernama Sobri berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, susah baginya sebagai 
seorang yang tamat SMP saja tidak, untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan 
harapannya. Tapi ia tidak lantas menyerah, pertemuannya dengan Dinda membuatnya 
terus semangat untuk mencari pekerjaan dengan gaji tetap. 

 Bisa dikatakan Sirkus Pohon ini novel yang “ramai”. Banyak tokoh yang 
dimunculkan. Banyak humor dan sindiran sosial yang diangkat, dan bisa membuat 
pembaca tertawa sekaligus terharu ketika mengikuti kisah masing-masing tokohnya. 
It’s a good novel to read. 
Kalimat kritik sastra yang mengungkapkan kelebihan novel sesuai penjelasan tersebut 
adalah … 
A. Novel Sirkus Pohon menyajikan cerita dengan latar kehidupan dengan kondisi 

perekonomian menengah ke bawah. 
B. Novel Sirkus Pohon memunculkan banyak tokoh, penuh humor dan sindiran sosial 

sehingga membuat pembaca tertawa dan terharu. 
C. Novel Sirkus Pohon menceritakan tokoh yang semangat untuk mendapatkan 

pekerjaan sejak pertemuannya dengan Dinda. 
D. Pembaca akan terus mengikuti alur cerita Novel Sirkus Pohon karena menarik 

dengan bahasa yang mudah dimengerti. 
E. Andrea Hirata selalu mengambil latar daerah Belitung karena ia sangat paham latar 

belakang budaya yang akan ditampilkan dalam tokoh-tokohnya. 

6. Bacalah kutipan esai berikut dengan saksama! 

Beberapa tahun belakangan ini kesenjangan di Indonesia cenderung naik. Kesenjangan 
tersebut terlihat dengan adanya berbagai perubahan di negeri ini. Pertama, adanya 
peningkatan kesenjangan pemilikan lahan dalam sektor pertanian. Kedua, adanya 
kesenjangan akses untuk bergabung dalam aktivitas ekonomi sebagai sumber 
pendapatan. Misalnya saja di sektor pertanian, banyak petani kecil yang merasa 
kesulitan untuk mendapatkan kredit. Ketiga, adanya kesenjangan untuk mendapatkan 
akses pelayanan dasar bagi masyarakat, contohnya seperti mendapatkan pendidikan 
dan kesehatan. 
Hal yang diungkapkan dalam esai di atas adalah … 
A. Kesenjangan merupakan salah satu pokok persoalan ekonomi kita akhir-akhir ini. 
B. Pendidikan dan kesehatan semakin tidak dijangkau oleh petani. 
C. Petani kecil selalu mendapatkan kesulitan untuk memperoleh kredit dari 

pemerintah. 
D. Kesenjangan yang terjadi antara petani dengan pemerintah Indonesia. 
E. Petani semakin sulit hidupnya sehingga lahan pertaniannya semakin menipis. 
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7. Bacalah kutipan esai berikut dengan saksama! 
Antibiotik merupakan substansi yang dihasilkan organisme hidup yang dalam 

konsentrasi rendah dapat membunuh organisme lain nya. Dengan kata lain, antibiotik 
adalah obat yang berfungsi untuk menanggulangi infeksi bakteri. Antibiotik memiliki 
peran yang sangat penting untuk melindungi tubuh dari penyakit karena infeksi 
bakteri dapat menyerang di bagian tubuh mana pun. Jika infeksi bakteri sampai 
menyerang otak, maka akan menjadi penyakit meningitis, sedangkan jika terkena paru-
paru, maka akan menjadi penyakit bronkitis. 
Hal yang diungkapkan dalam kutipan esai tersebut adalah … 
A. Infeksi yang mengenai paru-paru manusia 
B. Infeksi yang menyerang otak manusia 
C. Kegunaan antibiotik bagi tubuh manusia 
D. Antibiotik yang diproduksi dari tumbuhan tingkat tinggi 
E. Infeksi bakteri yang menyerang bagian tubuh tertentu 

 
8. Perhatikan kutipan cerpen berikut! 

“Semua ini karena kau terlambat bangun pagi,” kata Wina. Ia mendesah panjang 
dan mengundurkan perlahan-lahan punggungnya pada bantalan kursi. 
 “Siapa yang tahu kalau akan hujan?” kataku membela diri. Aku dapat mencium bau 
napasku yang tak sedap. Selepas bangun pagi, aku hanya mencuci muka, berganti baju, 
membawa tas dan ransel yang sudah penuh dengan barang-barang ke kios. Semua 
kulakukan terburu-buru karena takut terlambat. Tetapi, pagi itu, jam sepuluh, Wina 
sudah membuka kios dan menggeser kursi yang biasa ia duduki saat menunggu 
pelanggan ke depan pintu geser. 
 “Bukan masalah hujannya, Nak,” katanya, “kita mungkin bisa sampai ke terminal 
lebih cepat dan tidak harus menunggu hujan reda.” 
 Aku melihat ke luar. Hujan semakim lebat. Rinai hujan itu seperti membentuk 
selimut tebal yang sukar ditembus. Aku tidak dapat melihat tokoh di seberang kios 
kami. Barangkali, hujan ini akan berlangsung terus sampai sore. 
 “Maafkan, Nyonya …..” 
 “Jangan panggil aku Nyonya!” bentaknya. Ia menoleh padaku. Aku tidak melihat 
siratan kemarahan dalam sorot matanya yang tajam. Aku memperhatikan matanya 
yang sembab dan merah. Ia terlihat seperti orang yang habis menangis atau kurang 
tidur. 
Kalimat esai yang sesuai kutipan cerpen tersebut adalah … 
A. Pengarang cerpen “Petang di Taman” ingin menghadirkan cerita yang biasa 

dialami orang. Cerita tersebut didukung oleh penggambaran latar dan konflik yang 
dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 

B. Pengarang cerpen “Petang di Taman” memiliki kekuatan menulis cerita kehidupan 
seseorang. Tema cerita diangkat berdasarkan peristiwa yang sering terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari meskipun terdapat unsur fantasi. 

C. Pengarang cerpen “Petang di Taman” menyuguhkan cerita ringan yang dapat 
dialami dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembaca harus 
meluangkan banyak waktu untuk memahami maksud cerita tersebut. 

D. Pengarang cerpen “Petang di Taman” menampilkan sifat tokoh cerita yang dimiliki 
pada zaman sekarang. Penggambaran peristiwa cerita tersebut sesuai dengan 
peristiwa yang dialami orang pada zaman sekarang. 

E. Pengarang cerpen “Petang di Taman” menghadirkan cerita yang kompleks. 
Peristiwa dalam cerita berkisah masalah-masalah hidup yang rumit dan tidak 
dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 
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9. Cermatilah kutipan novel berikut! 
“Semua, kenalkan, ini Suipah, atau panggil saja Ipah,” ujarku. Ibu menatap Ipah 

dari atas sampai bawah. Kemudian, ia melenguh dan membalikkan badan. Mei-mei 
yang selalu senang melihat wajah lain selain keluarganya, langsung menjulurkan 
tangan.  

“Lucunya,” ujar Ipah dengan mata membelalak. Reaksi spontan yang kusuka, 
karena itu yang kuharap, bahwa ia menyukai anak kecil. Boy memandangku seperti 
protes. Aku melotot. 

“Boy,” katanya singkat. 
“Suruh dia panggil Bagus dan Meita,” sahut Ibu dari ruang tengah. 
“Nama mereka Bagus dan Meita, panggilannya Boy dan Mei-mei,” ujarku 

menjelaskan pada Ipah yang terlihat bingung. 
“Tapi Mummy masih mengurus Boy, kan?” katanya kritis. 
Aku memeluk Boy, untuk menenangkan anak permataku itu. 
Mas Set tersenyum dan mengangguk. Karena Mas Set tidak menjulurkan tangan, 

Ipah seperti tahu diri untuk cuma tersenyum dan mengangguk. 
Kalimat tanggapan yang sesuai dengan kutipan novel tersebut adalah … 
A. Tokoh Ipah sangat percaya diri bekerja di keluarga baru karena majikannya sama-

sama berasal dari Indonesia. 
B. Tokoh Ibu dan Mas Set menganggap dirinya berstatus lebih tinggi sehingga 

mereka menjaga jarak dengan tidak mengulurkan tangannya pada Ipah. 
C. Tokoh Ipah cepat bisa menyesuaikan diri di tempat kerja yang baru karena 

anggota keluarga tersebut ramah dan bisa menerima Ipah apa adanya. 
D. Tokoh Ipah menyukai pekerjaan barunya sebagai asisten rumah tangga dan 

mengurus anak-anak meskipun tinggal di apartemen. 
E. Tokoh Ipah kurang bisa menerima tempat tinggal majikannya karena mereka 

tinggal di apartemen yang sempit, tidak seperti rumah pada umumnya. 
 

10. Perhatikan kutipan puisi berikut! 
Tanah Air 
 
-Kumbokarno- 
Akulah ksatria Pangeburgangsa 
Satu wilayah kerajaan Alengka 
Di bawah kekuasaan prabu Dasamuka 
Abangku, raja berilmu Pancasona 
 
Meskipun wujudku gandarwa 
Kutrima wujud, kupunya budi 
Dan pada setiap cobaan hidup; 
“sedumuk bathuk sanyari bumi” 
. . . 
Karya  : Linus Suryadi 
Dikutip dari : Suminto A. Sayuti, Berkenalan dengan Puisi, Yogyakarta, Gama    

  Media, 2010 
 

 Kalimat esai yang sesuai dengan kutipan puisi tersebut adalah . . . 
A. Linus menggunakan kata-kata yang mudah dibaca penikmat sastra. 
B. Linus menggambarkan kehidupan yang dialami sangat menakutkan. 
C. Pesan puisi karya Linus Suryadi mengungkap cerita menyedihkan. 
D. Diksi dalam puisi “Tanah Air” karya Linus sulit dipahami pembaca. 
E. Linus menggambarkan peristiwa sesuai dengan pengalaman pembaca. 

 
 



Sistematika dan Kebahasaan Kritik dan Esai_Bahasa Indonesia_XII KD 3.13 
 

@2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN 36 

 

Kunci Jawaban Evaluasi 

1. B 

2. B 

3. C 

4. D 

5. B 

6. A 

7. C 

8. A 

9. B 

10. D 
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