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MODUL 9

Pembacaan  Cerita  



Modul Pembacaan  Cerita ini dibagi ke dalam dua Kegiatan Belajar, yaitu (1) Konsep Pembacaan Cerita, dan (2) Kegiatan Pembacaan  Cerita. Dalam Kegiatan Belajar 1, kita akan mempelajari pengertian dan aspek-aspek penting dalam kegiatan membacakan cerita. Pembacaan cerita lebih diarahkan pada aktivitas membaca sebagai suatu bentuk penampilan atau seni pertunjukkan (performance). Secara konseptual, kegiatan pembacaan cerita terkait erat dengan kegiatan membaca estetis. 
Pada Kegiatan Belajar 2, kita akan mempelajari bagaimana pelaksanaan kegiatan pembacaan cerita sebagai bagian dari upaya memahami dan menikmati cerkan. Kegiatan pembacaan cerita sebagai bentuk pertunjukkan memerlukan keterampilan dan keahlian khusus. Melalui kegiatan pembacaan  yang estetis pemahaman terhadap cerkan dapat semakin mudah dilakukan.
Lebih jauh tentang isi modul ini silakan Anda membaca dan mempelajarinya sendiri. Untuk mengingatkan kembali konsep dan pengertian membaca, ada baiknya Anda mengingat kembali materi dalam Modul 5. Pada Modul 5 dibahas aktivitas membaca sebagai bagian dari pemahaman cerkan dalam wujud teks verbal. Sementara itu, modul ini lebih menekankan kegiatan membaca lisan (oral reading) yang disajikan dalam format pertunjukkan.
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

Konsep Pembacaan Cerita 



Pembacaan cerita adalah kegiatan membaca cerita secara lisan yang berlangsung di hadapan khalayak pendengar (lewat siaran radio) atau penonton (lewat siaran televisi atau pementasan langsung). Sebagaimana kegiatan membaca cerkan pada umumnya, kegiatan pembacaan cerita pada prinsipnya juga merupakan salah satu upaya memahami dan menikmati cerkan. Dalam hal ini, upaya memahami dan menikmati cerkan tidak bersifat individual, tetapi cenderung bersifat kolektif. Artinya, seseorang yang melakukan pembacaan cerita melibatkan pendengar atau penonton untuk dapat menikmati cerkan yang dibacakan.
 Secara konseptual, pembacaan cerita dapat dikaitkan dengan dua ragam atau bentuk membaca, yaitu membaca teknik dan membaca estetis. Istilah membaca teknik sering juga disebut membaca lisan (oral reading) atau membaca nyaring (reading aloud). Disebut demikian, karena membaca teknik adalah membaca yang dilaksanakan secara bersuara seseuai dengan aksentuasi, intonasi, dan irama yang benar selaras dengan gagasan serta suasana penuturan dalam teks yang dibaca (Aminuddin, 2000:19).
	Membaca teknik dapat dihubungkan dengan kegiatan membaca cerkan, seperti story telling, yang bersifat redeskriptif. Dalam membaca redeskriptif, bunyi ujar tidak muncul secara sewenang-wenang, tetapi harus mampu menggambarkan isi cerita serta suasana awal yang dipaparkan pengarang dalam teks tertulis.  Oleh karena itu, agar kegiatan membaca cerkan dapat berhasil dengan baik harus ditunjang kemampuan mencakup pelafalan, kualitas bunyi, tempo, dan irama, serta penguasaan aspek gerak tubuh.
	Selanjutnya, ragam membaca estetis merupakan salah satu ragam yang mempunyai kaitan  utama dengan kegiatan memaca cerkan. Membaca estetis adalah kegiatan membaca yang dilatarbelakangi oleh tujuan untuk menikmati serta menghargai unsur-unsur keindahan yang terpapar dalam teks cerkan. Tentu saja, untuk dapat menikmati dan menghayati, pembaca harus terlebih dahulu mampu memahami isi serta suasana penuturan dalam teks cerkan yang dibaca. 
Sebagaimana dijelaskan di atas, pembacaan sastra merupakan kegiatan membaca yang bersifat redeskriptif. Artinya, bunyi ujar atau suara tidak muncul secara sewenang-wenang, tetapi harus mampu menggambarkan isi cerita serta suasana awal yang dipaparkan pengarang dalam teks tertulis. Dengan demikian, dalam membacakan cerita, seorang pembaca dituntut untuk mengetahui dan memahami maksud dan suasana yang dibangun pengarang melalui teks verbal cerita. 
Sehubungan dengan hal di atas, Slametmuljana (1951:13) menyatakan  bahwa  setiap kata memiliki kesanggupan untuk mengekspresikan maksud dan imajinasi pengarang. Kesanggupan kata merupakan penjelmaan perasaan dalam suara.  Apabila perasaan itu dilahirkan dengan suara, maka terjadilah kesanggupan kata. Suara dengan sendirinya akan menjadi jelmaan makna kata. Selanjutnya, suara kata akan terwujud melalui dua aspek, yaitu (1) gerak mulut atau bibir, dan (2) warna suara. 
Gerak mulut, berkaitan dengan kualitas suara seperti keras-lemah, cepat-lambat, tinggi-rendah, akan berhubungan dengan perasaan. Kualitas suara sangat ditentukan oleh perasaan yang bersangkutan. Suara orang yang menghina berbeda dengan orang yang jengkel, manja, merayu, dan sebagainya.
Warna suara, yakni setiap kata akan membawa warna yang dapat mewakili kepribadian seseorang. Warna suara juga dapat dihubungkan dengan situasi atau status sosial pada umumnya. Hal itu berkaitan dengan ekspresi yang membawa warna tersendiri.  Misalnya, ekspresi khas pejabat, pengemis, pelayan atau pembantu, ekspresi warna penjahat, dan sebagainya. 
Selanjutnya, Slametmuljana (1951:13) menyatakan suara keras atau tinggi yang berganti-ganti dengan suara lemah atau rendah mampu mneyedapkan pendengaran. Naik-turunnya suara diibaratkan seperti permukaan air yang tertiup angin, kadang-kadang mengombak, kadang rata, kadang melamba dan kadang cepat. Perubahan dan pergerakan itulah yang menyebabkan telinga senang mendengarkan. Kegiatan pembacaan cerita pada intinya juga bertujuan untuk menciptakan kesenangan dan keindahan yang bisa dinikmati oleh pendengar atau penonton.
Dalam proses membaca, seorang pembaca berinteraksi dengan teks cerkan dalam sejumlah cara. Dalam hubungan ini, kognisi pembaca memainkan peranan aktif yang berkenaan dengan seluruh lapisan cerkan. Strata bunyi-bunyi kata boleh jadi menjadi nyata (manifest) ketika cerkan itu mulai dibaca secara nyaring, boleh jadi pula melalui bunyi dan konfigurasi bunyi yang didasari  dalam silent reading, yang bisa dilakukan sebelum kegiatan membaca yang sesungguhnya berlangsung. Para pembaca cerkan harus memiliki kompetensi yang cukup agar mereka bisa mengaktualisasikan porsi kesatuan makna dalam cerkan dengan baik. Yaitu dengan cara berupaya menjembatani kesenjangan-kesenjangan (gaps) yang terdapat dalam struktur temporal teks, yang merupakan dimensi cerkan yang kedua, supaya cerkan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya.
Akan tetapi, aktivitas pembaca yang terpenting agaknya lebih berupa tindakan menghilangkan atau memindahkan indeterminasi-indeterminasi, kesenjangan, atau melengkapi aspek skematik teks cerkan yang dibaca secara keseluruhan. Tindakan ini secara teoretis ini disebut concretization: menciptakan objek estetik berdasarkan artefaknya. Jadi, secara khusus pembaca harus melakukan konkretisasi, melakukan complementing determination: inisiatif yang diambil oleh pembaca untuk mengisi tempat yang menunjukkan indeterminasi.
Pada dasarnya kegiatan pembacaan cerita dapat digolongkan menjadi dua kelompok besar. Pertama, pembacaan cerkan biasa, tanpa iringan, yang dibaca berupa teks lugas dan hanya mengandalkan kekuatan vokal.  Pembacaan cerita jenis ini belum melibatkan aspek-aspek artistik yang kompleks dan rumit. Pembacaan cerita ini juga dapat dilakukan di atas pementasan, tetapi tanpa bantuan instrumen. Kedua, pembacaan sastra sebagai seni pentas, yakni pembacaan sastra yang telah mengarah pada bentuk seni pementasan. Dalam hal ini, kegiatan pembacaan membutuhkan unsur-unsur seni lain, seperti musik, tata panggung, seni akting, dan sebagainya (Endraswara, 2003:199).
	Pada akhirnya, jika kemampuan pembacaan cerita dapat dilatih dengan baik, akan dapat diarahkan pada kegiatan seni pertunjukkan. Dalam hal ini kegiatan pembacaan sastra merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan kolaboratif. Artinya, kegiatan pembacaan sastra melibatkan seni lain, seperti seni musik untuk instrumentasi suara atau nada, seni rupa untuk kepentingan penataan panggung, seni tari dan teater, sebagai sarana pengaturan gerak dan acting, serta bidang-bidang lainya yang mendukung kegiatan pertunjukkan. Apabila kegiatan ini dapat dikemas dengan baik, tidak tertutup kemungkinan dapat ditampilkan menjadi sajian yang bernilai komersial yang layak ditonton.
	Pembacaan cerita pada dasarnya merupakan suatu bentuk interaksi antara pembaca dan audiens. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembacaan sastra perlu diciptakan suasana komunikatif. Sesekali pembaca perlu berinteraksi dengan penonton dengan mereaksi atau merespon penonton, mendekat ke arah penonton, dan juga mengejek atau mengajak tertawa mereka. Pembacaan sastra tidak hanya berhenti pada kegiatan personal dan kritis, tetapi juga sampai pada tataran kreatif estetis. Kegiatan pembacaan merupakan bagian dari kreativitas berolah sastra yang di dalamnya sarat dengan nilai seni (Ichsan, 1987:117). 


Latihan
	Jelaskan kaitan antara kegiatan pembacaan cerita dengan ragam atau jenis mebaca!
	Pembacaan sastra merupakan kegiatan membaca yang bersifat redeskriptif. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!

Kegiatan pembacaan cerita pada dasarnya juga merupakan kegiatan komunikasi. Apa maksud pernyataan tersebut?

Petunjuk   Mengerjakan  Latihan
	Kegiatan pembacaan sastra dapat dihubungan dengan ragam membaca teknik dan estetis.
	Dalam kegiatan pembacaan sastra suara tidak muncul secara serampangan, tetapi disesuaikan dengan isi dan makna cerita

Kegiatan pembacaan sastra harus dilakukan dengan membangun suasana komunikatif dengan audiens.

Rangkuman

Secara konseptual, pembacaan cerita dapat dikaitkan dengan dua ragam atau bentuk membaca, yaitu membaca teknik dan membaca estetis. Istilah membaca teknik sering juga disebut membaca lisan (oral reading) atau membaca nyaring (reading aloud). Membaca teknik dapat dihubungkan dengan kegiatan membaca cerkan, seperti story telling, yang bersifat redeskriptif
Pembacaan sastra merupakan kegiatan membaca yang bersifat redeskriptif. Artinya, bunyi ujar atau suara tidak muncul secara sewenang-wenang, tetapi harus mampu menggambarkan isi cerita serta suasana awal yang dipaparkan pengarang dalam teks tertulis. Dengan demikian, dalam membacakan cerita, seorang pembaca dituntut untuk mengetahui dan memahami maksud dan suasana yang dibangun pengarang melalui teks verbal cerita. 

Tes Formatif  1

Petunjuk: pilihlah A, B, C, atau D dengan ketentuan sebagai berikut.
Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya memperlihatkan hubungan sebab akibat
	Jika pernyataan benar, alasan benar, tapi keduanya tidak memperlihatkan hubungan sebab akibat
Jika pernyataan benar, alasan salah; atau pernyataan salah, alasan benar
Jika pernyatan salah, alasan salah

1.  Kegiatan pembacaan pada prinsipnya juga merupakan salah satu upaya untuk menikmati karya sastra
sebab
	pembacaan sastra merupakan kegiatan yang bersifat kolektif dengan melibatkan penonton

2.  Membaca teknik juga disebut dengan membaca lisan (oral reading)
sebab
	membaca teknik dilatarbelakangi tujuan untuk menikmati keindahan cerkan

3.  Kegiatan pembacaan sastra harus bersifat deskriptif
sebab
	setiap kata memiliki kesanggupan untuk mengekspresikan maksud pengarang

4.  Pembacaan cerkan harus ditunjang kemampuan teknis mencakup pelafalan, kualits bunyi, irama, dan aspek gerak
sebab
	suara atau ujaran yang muncul harus mampu menggambarkan isi cerita dan suasana yang dipaparkan pengarang

5.  Kualitas suara seperti keras-lemah, cepat-lambat, dan tinggi-rendah tidak berhubungan dengan perasaan
sebab
	perasaan seseorang tidak menentukan kualitas suara yang dihasilkan dalam kegiatan komunikasi

6. Kegiatan pembacaan sastra yang dikemas sebagai seni pertunjukan pada dasarnya merupakan seni kolaboratif
sebab
	pertunjukkan harus dilakukan secara individual dengan pembagian tugas masing-masing

7.  Pembacaan sastra merupakan suatu bentuk interaksi antara pembaca dengan penonton
sebab
	kemampuan membaca dapat dilatih dan dikembangkan sehingga menjadi seni pertunjukan yang bernilai komersial

8.  Sesekali pembaca perlu berinteraksi dengan mereaksi atau mersepon terhadap penonton
sebab
	pembacaan sastra dapat dilakukan tanpa iringan dan hanya mengandalkan kekuatan vokal

9.  Pembacaan sastra merupakan kegiatan yang bersifat kolektif dengan melibatkan penonton
sebab
	pembacaan sastra yang dikemas sebagai seni pertunjukan pada dasarnya merupakan seni kolaboratif



10. Perasaan seseorang menentukan kualitas suara yang dihasilkan 
sebab
kualitas suara yang baik, dihasilkan melalui proses latihan secara terus-menerus
 


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

Kegiatan Pembacaan Cerita


	Pada Kegiatan Belajar 1 sudah disebutkan bahwa kegiatan pembacaan cerita berkaitan dengan ragam membaca teknik dan membaca estetis. Sebagai sebuah kegiatan yang bersifat kreatif sudah seharusnya bila sebelum melakuan kegiatan itu didahului dengan latihan-latihan. Pembacaan cerita adalah suatu keterampilan dan sebagai bentuk keterampilan hanya dapat dikuasai melalui berlatih. Dalam Kegiatan Belajar 2 ini dibahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembacaa cerita.
	Terdapat tiga unsur utama yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan membaca teks cerkan secara lisan. Ketiga unsur utama yang dimaksud, yaitu (1) pemahaman, (2) penghayatan, dan (3) pemaparan (Aminuddin, 2000:29). Pemahaman berkaitan dengan kemampuan memahami makna dalam bacaan cerkan, memahami suasana penuturan dalam cerkan yang dibaca, sikap pengarang, serta intensi yang mendasarinya. Jalan utama yang harus dilalui agar bisa memahami isi bacaan cerkan,  pembaca terlebih dahulu harus memahami prinsip-prinsip dalam apresiasi dan analisis cerkan, seperti yang dibicarakan dalam modul-modul sebelumnya. 
	Seperti halnya kemampuan dalam memahami isi teks cerkan, kemampuan menghayati juga berkaitan dengan aspek (1) makna, (2) suasana penuturan, (3) sikap pengarang, dan (4) intensi pengarang. Bentuk latihan yang dapat menunjang tumbuhnya kemampuan menghayati keempat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut.
	latihan konsentrasi untuk memasuki dunia pengalaman batin yang ditampilkan pengarang dalam teks yang akan dibaca.

membaca atau melafalkan paparan bahasa dalam teks cerkan secara perlahan-lahan dan disesuaikan dengan suasana penuturan yang ditampilkan.
	berusaha mengidentifikasi diri sebagai penutur pertama yang akan menjadi penyampai pesan dan bukan sekadar sebagai pembaca yang bertugas menyampaikan berita dari orang lain.
Selanjutnya, wujud konkret dari kemampuan memahami dan menghayati isi bacaan akan tampak dalam pemaparan atau penampilan. Dengan kata lain, pemaparan atau penampilan sangat ditentukan oleh kualitas pemahaman dan penghayatan. Disebut demikian, karena kuat, lunak, tinggi, rendah, kecepatan, maupun pelambatan suara yang dilakukan pembaca, semata-mata ditentukan oleh ciri makna, suasana penuturan, serta penekanan intensi pengarang sebagai penutur. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip redekriptif, yakni bunyi ujar tidak muncul secara sewenang-wenang, tetapi harus mampu menggambarkan isi cerita serta suasana awal yang dipaparkan pengarang dalam teks tertulis.  Oleh karena itu, agar kegiatan membaca cerkan dapat berhasil dengan baik harus ditunjang kemampuan mencakup pelafalan, kualitas bunyi, tempo, dan durasi, serta penguasaan aspek gerak tubuh.
	Kualitas bunyi berkaitan dengan kuat-lunak, tinggi-rendah, dan keras-lemah bunyi ujaran. Tempo berkaitan dengan pengaturan kecepatan dam pelambatan pembacaan. Paparan bahasa yang mengandung suasana sedih atau murung lazimnya diujarkan secara lambat. Sebaliknya, unsur bahasa yang menyiratkan suasana marah atau ketegangan, lazimnya diujarkan secara reaktif cepat. Selanjutnya, durasi, berkaitan dengan pengaturan tempo keseluruhan  kegiatan pembacaan. Misalnya, pembacaan yang terlalu lambat akan menimbulkan kebosanan, sebaliknya yang terlampau cepat mengakibatkan aspek “informasi” menjadi tidak jelas.
	Masalah lain yang perlu diperhatikan dalam pembacaan teks sastra, yaitu (1) pelafalan, (2) ekspresi, (3) kelenturan, dan (4) daya konversi. Kemampuan melafalkan bunyi ujaran secara tepat, kuat, dan jelas merupakan kunci keberhasilan dalam membacakan teks sastra. Ada anggapan bahwa kemampuan demikian merupakan kemampuan bawaan sehingga tidak semua orang dapat membacakan cerkan dengan baik. Akan tetapi, meskipun modal kualitas vokal ada, jika tidak melalui latihan, juga tidak akan mencapai hasil yang maksimal Bentuk latigan sederhana yang dapat ditempuh  untuk mengembangkan kualitas pelafalan antara lain sebagai berikut.
	melafalkan bunyi-bunyi vokal secara tepat sesuai dengan ciri daerah artikulasinya
	melafalkan ata-kata dalam cerkan yang akan dinaca secara lepas-lepas dengan memberikan penekanan silabik dan pelafalan bunyi konsonan secara kuat 
	membaca keselurhan bahan bacaan dengan bebas dan  dengan suara keras-keras, tentunya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi tempat .


Untuk latihan ekspresi dapat dilakukan dengan gerakan seperti senam wajah dan kelenturan tubuh. Ekspresi wajah dan gerak tubuh dapat menumbuhkan rasa santai dan suasana rileks, sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan pembacaan. Hal itu penting, karena sering terjadi suasana ketegangan muncul pada saat akan melakukan pembacaan di atas panggung. Ketegangan tersebut akhirnya dapat merusak bangunan ekspresi wajah yang sudah dilatihkan. Selanjutnya,  penguasaan vokal dan kekuatan ekspresi, akan menunjang kelenturan pembacaan sesuai dengan  keragaman ciri dan makna dari teks cerkan yang dibacanya. 
Sebagaimana diketahui, kegiatan membaca sastra secara lisan yang berlangsung di hadapan khalayak pendengar, sebenarnya juga merupakan salah satu bentuk komunikasi. Dengan demikian,  pembaca perlu memperhitungkan unsur-unsur yang dapat menumbuhkan keakraban suasana antara dirinya sebagai penutur dan khalayak sebagai pendengar. Unsur-unsur yang dapat menumbuhkan keakraban tersebut antara lain, (1) pencipataan kontak lewat pandangan mata, (2) pengaturan posisi tubuh, (3) pengaturan gerak dan posisi anggota tubuh. 
Di samping itu, ada unsur lain yang perlu diperhatikan, yaitu keluwesan dan kewajaran sikap. Aspek keluwesan dan kewajaran sikap sangat terkait dengan  unsur kepribadian pembaca itu sendiri. Rasa percaya diri, tidak menaruh curiga pada khalayak, mampu menumbuhkan simpati kepada khalayak maupun diri sendiri,  menjadi sarana untuk mengatasi hambatan dalam kegiatan pembacaan sastra. Hambatan yang dimaksud antara lain, rasa malu, demam panggung, dan tidak mampu menguasai diri (Aminuddin, 2000:32).
Untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan pembelajaran atau perlombaan, pada aktivitas pembacaan sastra dapat dilakukan penilaian atau evaluasi. Di samping itu, penilaian atau evaluasi tersebut juga dapat digunakan sebagai sarana berlatih agar kemampuan membaca sastra dapat terus ditingkat. Melalui penilaian dapat diketahui aspek atau unsur mana yang masih perlu mendapatk perhatian dan perlu ditingkatkan.
Di bawah ini disajikan format untuk menilai penampilan pembacaan sastra. Tentu saja, format ini bukan merupakan format baku. Artinya, siapa pun juga, termasuk Anda, dapat membuat format sesuai dengan keperluan. Hal terpenting adalah, bagaimanapun bervariasinya format penilaian itu, harus dapat dikembalikan pada aspek atau unsur-unsur yang ada dalam proses pembacaan sastra. Pendek kata, format penilaian dapat disusun sedemikian rupa, dengan pertimbangan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan demikian, aktivitas penilaian dapat terhindar dari kesan subjektivitas.
Format Penilaian Pembacaan Sastra
No.
Butir Penilaian
Nilai
Catatan
1. 
PEMAHAMAN



a. Makna



b. Suasana



c. Sikap Penutur



d. Intensi


2. 
PENGHAYATAN



a. Makna



b. Suasana



c. Sikap Penutur



d. Intensi


3.
PEMAPARAN



a. Kualitas ujaran



b. Tempo



c. Durasi



d. Pelafalan



e. Ekspresi



f. Kelenturan



g. Konversasi


Latihan
 
Bacalah cerpen di bawah ini dengan cermat. Selanjutnya, tentukan bagian yang menarik dari cerpen itu. Lakukan kegiatan pembacaan pada penggalan tertentu dari cerpen tersebut seni dan teknik pembacaan yang baik. Ajaklah seseorang untuk mengamati dan menilai penampilan pembacaan yang Anda lakukan! Pengamatan dan penilaian dapat menggunakan pedoman penilaian di atas atau Anda juga bisa memodifikasi kriteria penilaian tersebut.

MAAF
Oleh: Sori Siregar

	Sebuah persoalan selesai dengan perkataan “maaf” dari pihak petugas barulah Salamat sadar, betapa pentingnya arti kekuasaan. Selama ini ia memang sering membaca dalam surat kabar, tentang banyaknya orang-orang berkuasa yang telah menggunakan kekuasaannya sesuka hati. Baru setelah ia sendiri korban dari kekuasaan orang lain, ia menyadari betapa pentingnya untuk memperhatikan keadaan sekitar. Betapa perlunya prihatin kalau ada kemalangan menimpa orang-orang lain, betapa perlunya berjuang bersama-sama memenangkan apa yang dianggap benar. Betapa pentingnya kebersamaan dalam menghadapi suatu peristiwa.
	Selama ini Salamat lebih senang berjalan sendiri. Apa pun yang terjadi di sekitarnya tidak diperdulikannya. Tidak pernah mendapat perhatiannya. Bahwa ada tetangganya yang kemalingan, ia tidak peduli. ketika sebuah kecelakaan lalu lintas mengambil korban tiga nyawa tetangganya, ia juga tidak acuh. Bahkan ketika atasannya melanggar disiplin, ia juga bersikap masa bodoh melahan terus mengetik tanpa berpaling seakan-akan tidak ada apapun terjadi di sekitarnya.
	Kisahnya peristiwa yang terjadi kemarin dulu menyentuhnya untuk berubah sikap. Kejadiannya sederhana saja. Rantai jam tangannya tidak mau dikatupkan, karena malam sebelumnya, ketika ia akan bangkit dari kursi, rantai itu terpukul keras ke tangan kursi dan kemudian jam tangannya meluncur jatuh ke lantai. Ketika Salamat mengambil jam tangan itu kembali memasukkanya ke pergelangan tangannya dan mengatupkan rantainya agar melekat di pergelangan tangannya ternyata rantai tidak mau  mengatup. Hentakan yang keras dengan kursi membuat ada sesuatu yang tidak beres pada rantai jam tangan itu. Salamat mencoba memperbaikinya dengan menggunakan tang dan gunting. Setelah berkali-kali dicobanya ternyata ia tidak berhasil.
	Lalu diputuskannya untuk membawanya ke tukang jam yang biasa ahli mereparasi. Esok paginya -- (itulah dia peristiwa yang terjadi kemarin dulu itu) -- Salamat membawanya ke tukang jam. Ketika tukang jam sedang menyetel rantai jamnya, seseorang mendekatinya. Setelah menunjukkan identitasnya, orang itu mengajaknya ke kantor.
	“Untuk apa?” tanya Salamat
	“Untuk itu!” jawab orang tadi sambil menunjuk ke arah jam yang sedang disetel oleh tukang jam.
	Tanpa menunggu lebih lama lagi, petugas tadi mengambil jam tangan Salamat dari tukang jam dan kemudian menarik Salamat mengikutinya. Di kantor petugas ia dipaksa mengakui bahwa jam itu adalah jam curian. Tentu saja Salamat ngotot mengatakan jam itu adalah miliknya. Ia tidak pernah merasa mencuri jam.
	Setelah petugas yang satu tidak dapat memaksa Salamat untuk mengakui bahwa jam itu adalah jam curian, muncul petugas lain dengan wajah seram. Pertanyaan yang sebelumnya telah diajukan pertama diulang lagi oleh petugas berwajah seram ini. Salamat tetap pada pendiriannya. Tidak akan mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Walaupun petugas yang kedua ini mengintegorasinya Salamat dengan menghardik dan menggertak. Salamat tetap tidak mengaku.
	Pemeriksaan berikut dilakukan oleh petugas ketiga. Wajahnya tidak sekejam petugas kedua. Namun di tangannya ia memegang sebuah pentung karet. Pentung itu berkali-kali dipukulkannya ke meja untuk mendapatkan pengakuan, Salamat tidak mengaku.
	“Saya telah memukulkan pentung ini lima belas kali ke atas meja,” kata petugas. “Jangan paksa saya memukulkannya ke tubuh Anda. Biasanya setelah pukulan kedua puluh, saya tidak sadar lagi, apakah saya memukul meja atau memukul tubuh orang yang saya periksa.”
	“Bagaimana saya harus mengaku, kalau saya memang membelinya dan bukan mencurinya,” jawab Salamat.
	“Jangan banyak omong, penjambret jam meningkat akhir-akhir ini, terutama sekali di daerah sekitar sini, Anda yang termasuk yang kami cari dan foto serta keterangan tentang diri Anda lengkap pada kami.” Salamat tentu saja terkejut. Lalu menggelengkan kepala. “Jangan main-main, Pak” katanya. “Kurang ajar”, teriak petugas sambil mengayunkan pentungnya ke meja untuk keenambelas kalinya.
	“Bagiamana keterangan tentang diri saya dan foto saya dimiliki petugas, kalau saya tidak pernah memberikannya,” sahut Salamat dengan sedikit gemetar.
	“Sudah berapa kali kau tertangkap, masih juga kau berlagak pilon,” hardik petugas sambil menghantamkan lagi pentungnya ke meja untuk ketujuhbelas kalinya.
	Salamat sadar petugas ini memang marah sekali. Mungkin ia merasa dirinya dipermainkan. Tapi pengakuan apa yang harus diberikan kalau aku memang tidak pernah mencuri jam? Pikir Salamat.
	“Hayo mengaku,” teriak petugas itu lagi sambil memukul meja untuk kedelapanbelas kalinya.
	Salamat menatap petugas itu memohon belas kasihan. Ia sadar petugas itu akan berbuat apa saja, kalau ia mau. Ia punya alasan dan kekuasaan untuk itu. Tatapan memohon belas kasihan dibalas petugas dengan pandangan penuh kebencian.
	“Pak,” terdengar suara Salamat lirih. “Saya menyerah. Namun saya tidak mau memberikan pengakuan yang Bapak minta. Saya menyerah, saya pasrah untuk diperlakukan apa saja.”
	Tang-tang, terdengar pukulan  pentung karet ke atas meja. Dua puluh kali sudah. Dan setelah itu petugas tersenyum. Sekarang tinggal teken proses verbal. Setelah itu beres. “Beres?”
	“Ya beres masuk kurungan sebelum diajukan ke pengadilan.”
	Salamat terhenyak. Selesailah sudah, ia harus menanggung beban yang tidak pernah dibuatnya. Dalam keadaan putus asa ia menunduk. Petugas meninggalkan Salamat di kamar pemeriksaan seorang diri. Setelah berapa lama ia berada di kamar pemeriksaan itu, dalam putus asa dan akhirnya ia mendengar kata “maaf”. Seseorang telah mengucapkannya. Ia berpaling. Ternyata itu dilontarkan petugas pertama yang tadi menghampirinya di tukang jam dan membawanya ke kantor itu.
	“Maaf”, kata petugas itu lagi. “Kami salah tangkap.” 
	Salamat tidak percaya pada pendengaranya. Ia menggosok matanya berkali-kali.
	Petugas itu mengamati Salamat dengan tersenyum manis dan kemudian mengajaknya meninggalkan kamar periksa. Petugas yang terus tersenyum itu kemudian mempertemukan Salamat dengan istrinya di kamar tunggu. Salamat tidak mengerti mengapa istrinya berada di sana.
	“Tadi saya ke tukang jam. Sengaja mengejarmu. Ada telegram dari Rivai. Dia lulus sarjana hukum. Karena gembira aku sengaja menyusulmu. Begitu aku membuka telegram itu. Tukang jam itulah yang menceritakan bahwa kau dibawa petugas dan jam tangannya dirampas. Tanpa berpikir lama, aku menyimpulkan, tentulah kau dituduh mencuri atau menjambret jam. Aku segera pulang dan mencari surat beli jam, di tempat kau biasanya menyimpan surat-surat penting. Begitu surat jam itu kutemukan, aku segera kemari. Setelah mendapat keterangan bahwa kau memang sedang diinterogasi di sini aku segera memberi penjelasan. Surat jam lalu dicocokan dengan jam milikmu. Setelah itu kedua petugas yang sudah selesai memeriksamu saling berpandangan. Setelah berbisik-bisik lalu keduanya meminta maaf kepadaku dan salah seorang diantaranya segera menemuimu.
	Istri Salamat berhenti bercerita, karena petugas yang membawa Salamat ke kamar tunggu masuk.
	“Proses verbal sudah dicabut. Tidak jadi dibuat. Kami sekali lagi minta maaf. Foto keterangan yang kami simpan ternyata bukan foto Bapak. kami sudah memeriksa dengan teliti.”
	Karena Salamat dan istrinya tidak memberikan sahutan, petugas itu melanjutkan. 	“Sekarang Bapak dibenarkan pulang. Sekali lagi maaf, Pak. kesalahan begini baru sekali terjadi.”
	Di luar keinginannya, keberaniannya timbul. Ia berdiri dan bertanya. “Mana petugas yang tadi memukul-mukul meja? Apa ia tidak berani muncul di sini?” Mendengar pertanyaan itu petugas kembali tersenyum.
	“Kami minta maaf atas nama semua petugas. Kan lebih baik dimaafkan saja Pak. Tak usahlah persoalannya diperpanjang.” Salamat ingin mengucapkan sesuatu. Tapi istrinya buru-buru menegakkan jari telunjuknya di mulut Salamat.
	“Sudah tak usah diperpanjang, kita orang susah” istrinya terdengar menyabarkan. Salamat mencoba menguasai diri. Keberanian dan kemarahannya ditekan ke titik nol. Tanpa perlu mengucapkan apa-apa kepada petugas yang masih tersenyum di depannya ia menarik istrinya meninggalkan kamar tunggu itu dan kemudian meninggalkan para petugas itu.
	“Rivai sudah S.H. sekarang, itu khabar gembira yang sukar tandingannya.” kata istrinya. Sumbanganmu banyak sekali membiayai adikmu itu” lanjut istrinya lagi dalam becak yang membawa mereka pulang. Tiba-tiba Salamat teringat bahwa ia harus masuk kantor, ia menyetop becak dan turun. Istrinya menatapnya dengan perasaan heran.
	“Maaf aku harus masuk kantor, kita orang susah. Kita akan lebih susah lagi kalau aku diberhentkan,” kata Salamat dengan wajah serius. Setelah itu ia memberi isyarat agar becak meneruskan perjalanan. Dengan langkah lesu, Salamat berjalan menuju perhentian bus. 
	Alangkah malangnya kalau telegram Rivai tidak datang, pikirnya.

				(dalam Horison No. 7, th 1980)


Petunjuk   Mengerjakan  Latihan

	Sebelum melakukan kegiatan pembacaan, ada baiknya jika Anda berlatih dulu. Perhatikan aspek-aspek yang ada dalam teks, seperti (1) makna, (2) susana penuturan, (3) sikap pengarang, dan (4) intensi pengarang. setelah itu, Anda juag perlu melakukan latihan olah vokal dan olah tubuh seperlunya. Nah, silakan mencoba.
	
Rangkuman

Terdapat tiga unsur utama yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan membaca teks cerkan secara lisan. Ketiga unsur utama yang dimaksud, yaitu (1) pemahaman, (2) penghayatan, dan (3) pemaparan.
Pemahaman berkaitan dengan kemampuan memahami makna dalam bacaan cerkan, memahami suasana penuturan dalam cerkan yang dibaca, sikap pengarang, serta intensi yang mendasarinya. Kemampuan menghayati juga berkaitan dengan aspek (1) makna, (2) suasana penuturan, (3) sikap pengarang, dan (4) intensi pengarang. Wujud konkret dari kemampuan memahami dan menghayati isi bacaan akan tampak dalam pemaparan atau penampilan. Dengan kata lain, pemaparan atau penampilan sangat ditentukan oleh kualitas pemahaman dan penghayatan. 


Tes Formatif  2

Petunjuk: Untuk soal 1–5 pilih salah satu jawaban yang Anda anggap benar!

1. Di bawah ini termasuk unsur utama dalam kegiatan membaca teks, kecuali
	A. pemahaman	C. penghayatan
	B. pemaparan	D. intensi pengarang

2. Dalam membaca, seorang pembaca harus mengidentifikasi diri sebagai penutur pertama, karena
	A. harus bertindak sebagai penyampai pesan
	B. harus menjadi wakil pengarang seutuhnya
	C. agar dapat membangun interaksi dengan pengarang
	D. untuk memasuki pengalaman batin pembaca

3.  Tingi-rendah, cepat-lambat, dan keras-lemah suara berkaitan dengan
	A. kualitas bunyi	C. tempo
	B. durasi	D. nada suara

4. Di bawah ini adalah unsut yang dapat menumbuhkan keakraban antara pembaca dan penonton, kecuali 
	A. kontak mata	C. pengaturan gerak
	B. posisi tubuh	D. kondisi panggung

5.  Ujaran yang bersifat reaktif cepat biasanya digunakan untuk memunculkan suasana
	A. ketegangan	C. keharuan
	B. murung	D. keriangan







Petunjuk: untuk soal 6-10 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

6.  Kegiatan pembacaan cerita pada prinsipnya merupakan suatu keterampilan
sebab
	kemampuan membacakan sastra yang baik hanya didapat melalui latihan

7.  Dalam melakukan pembacaan, pembaca harus mengidentifikasi diri sebagai penutur kedua
sebab
	membaca sastra hanya sekedar bertugas menyampaikan informasi kepada orang lain

8. Pembaca perlu memperhitungkan unsur-unsur yang dapat menumbuhkan keakraban antara dirinya dengan penonton
sebab
	keakraban dengan penonton sebagai salah satu cara membangkitkan emosi dan menciptakan suasana kontemplasi

9.  Kemampuan melafalkan bunyi ujaran secara tepat, kuat, dan jelas merupakan kunci keberhasilan membaca teks sastra
sebab
	kemampuan tersebut di atas pada dasarnya merupakan kemampuan bawaan yang telah melekat pada seseorang sejak lahir

10. Wujud konkret dari kemampuan memahami dan menghayati isi bacaan akan tampak dalam penampilan
sebab
penampilan atau pemaparan sangat ditentukan oleh kualitas pemahaman dan penghayatan


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
B
C
A
A
D
C
B
B
B
B

Tes Formatif 2
D
A 
A
D
A
A
D
C
C
A
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Glosarium



Audiens	:  khalayak atau penonton

Estetis	: mengandung nilai keindahan, membaca estetis yakni membaca untk menikmati unsur-unsur keindahan dalam teks cerkan

Redeskriptif	:  pembacaan yang dilakukan dengan memperhatikan isi pesan dan suasana awal yang diinginkan pengarang, bunyi bacaan (ujaran) tidak muncul secara sembarangan

Intensi	:  makna suatu ungkapan, intensi pengarang berarti makna ungkapan yang dimaksud oleh pengarang

Konversi	:  percakapan, bentuk-entuk percakapan yang ada dalam teks cerkan untuk kepentingan pelisanan atau pembacaan




